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RESUMO 

O crescente interesse da indústria da construção civil em padronizar os processos construtivos 

incentivou o uso de gesso em placas e argamassas projetáveis. Por sua vez, a necessidade de 

reciclagem de resíduos industriais visando evitar os possíveis impactos ambientais decorrentes da 

sua deposição e reduzir os custos de gerenciamento das áreas de deposição,vem gerando, por 

parte da indústria da construção civi,l um crescente aproveitamento de grandes quantidade de 

resíduos industriais, principalmente os provenientes das atividade de benefíciamento de minérios. 

A indústria de fertilizantes fosfatados é um exemplo típico dessa interação. O benefíciamento de 

rochas fosfáticas por via úmida, através do ataque da rocha fosfática com ácido sulfúrico, gera 

grandes quantidades de sulfato de cálcio, denominado fosfogesso, que é depositado em pilhas a 

céu aberto. A rocha fosfática apresenta teores de radionuciídeos pertencentes às séries do U e do 

Th, que, durante o processamento químico, são redistribuidos, entre o ácido fosfórico e o 

fosfogesso. Neste trabalho foi efetuada a caracterização radiológica do fosfogesso gerado por 

duas empresas representativas da produção nacional. Foi estabelecida uma metodologia para 

quantificar a exposição à radiação decorrente do uso de fosfogesso numa residência de referência, 

para vários cenários de utilização do mesmo. Foram consideradas as vias de irradiação externa e 

a inalação de radônio e torônio e de seus descendentes de meia-vida curta. 

Obteve-se valores para o equivalente de dose efetiva individual entre 0,12 a 1,95 mSv.a"1, 

dependendo da origem e do cenário de utilização do fosfogesso considerado. A inalação de 

torônio e seus descendentes de meia-vida curta contribui com até 80% do valor da dose. Os 

resultados mostram a importância do desequilíbrio radioativo da cadeia do tório nesse tipo de 

avaliação. Mostram também, que essa prática, dependendo da origem do fosfogesso e do cenário 

de utilização, conduz a valores de dose que justificam a adoção de controles. Conclui-se que essa 

prática deve ser analisada caso a caso e que a metodologia adotada mostrou-se adequada para 

quantificar a dose e as conseqüências do desequilíbrio radioativo da cadeia do tório nesse tipo de 

avaliação. 
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ABSTRACT 

The interest of building industry to improve the standardization of building processes result in 

a increasing tendency of using the gypsum as boards, and as a projected gypsum mortars. On 

the other hand, the need of reuse industrial wastes to avoid environmental impact resulting of 

their deposition and to reduce the management costs, indicates the building industry as an 

important user of large quantities of industrial wastes, mainly that generated in the ore milling 

The industry of phosphate fertilizers is a typical example of this interaction. The phosphate 

rock milling through the wet process, reacting phosphate rock with sulfuric acid, produces 

substantial quantities of calcium sulfate as a by-product known as phosphogypsum, that are 

storaged in stockpiles. The phosphate rock contains radionuclides of the U and Th decay 

series. During the chemical attack these radionuclides are distributed in different proportions 

between the phosphoric acid and the phosphogypsum. This work presents the radiological 

characterization phosphogypsum, produced by two national fertilizers industries. A 

methodology to quantify the radiation exposure, in a reference dwelling , due the use of 

phosphogypsum considering different scenarios, was established. The external irradiation and 

the inhalation of radon and thoron and their decay products in indoor air were considered. 

The values of individual effective dose equivalent ranged from 0.12 to 1.95 mSv.a"1, depending 

on the phosphogypsum origin and the scenario considered. About 80% of the dose rises from 

the inhalation of thoron and its decay products. The results show the importance of Th series 

radioactive disequilibrium in the assessment. Depending on the phosphogypsum origin and 

scenario of use, the dose values justify the control of this practice. The general conclusion is 

that this practice have to be considered case by case and the proposed methodology is suitable 

to assess the dose and the radioactive disequilibrium consequences in this assessment. 
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Capítulo 1 

Objetivos 

1. 1 - Objetivo Geral 

Avaliar as implicações, sob o pontode vista da proteção radiológica do público, decorrentes da 

utilização na indústria da construção civil do fosfogesso contendo radionuclídeos naturais na sua 

composição. 

1. 2 - Objetivos Específicos 

Estabelecer uma metodologia para a estimativa do equivalente de dose efetiva decorrente 

da presença de radionuclídeos naturais em materiais de construção; 

Estimar o equivalente de dose efetiva, nos moradores, devido à utilização de fosfogesso 

na construção de habitações, considerando a exposição à radiação externa, a inalação do 

radônio e do torônio e de seus produtos do decaimento de meia-vida curta; 

Verificar a necessidade de controle dessa prática por parte dos órgãos regulamentadores; 

Avaliar as conseqüências do desequilíbrio radioativo existente no fosfogesso nos resultados 

da estimativa do equivalente de dose efetiva decorrente da sua utilização. 
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Capítulo 2 

Introdução 

A seleção dos materiais utilizados na construção civil é norteada por aspectos de adequação 

técnica e viabilidade econômica [Petrucci, 1973]. Nos últimos anos, dentro do contexto de gestão 

ambiental, tem-se utilizado rejeitos de indústrias de benefíciamento de minérios (ex.: fosfato, 

bauxita.) de altos fornos e de termelétricas, que apresentam potencial para esse tipo de utilização. 

Essa prática tem, numa primeira avaliação, a vantagem adicional de minimizar os problemas 

ambientais e econômicos decorrentes da deposição desses rejeitos na biosfera. Porém, é 

importante uma avaliação econômica-ambiental dessa utilização. 

O gesso químico ou fosfogesso tem grande potencial de uso como insumo na fabricação de 

cimento, atuando como retardante de pega, como matéria-prima na fabricação de placas, tijolos, 

ladrilhos e ainda como aterro, misturado com solo, na construção de grandes obras e estradas 

[Bart! & Albuquerque, 1992]. No Brasil, no período 1992 / 1993, uma empresa produtora de 

fertilizantes fosfatados gerou cerca de 3,5 milhões de toneladas de fosfogesso, das quais somente 

cerca de 80000 t foram utilizadas na indústria cimenteira [Fosfertil, 1994], servindo como um 

indicativo de que essa participação deve aumentar no futuro, como vem ocorrendo em outros 

países [HCN, 1985]. 

O fosfogesso é gerado na produção do ácido fosfórico, por via úmida, pela indústria de 

fertilizantes fosfatados. Nesse processo, a rocha fosfática, após passar por um benefíciamento 

físico (moagem, deslame e flotação), é atacada com ácido sulfúrico, resultando uma fase líquida, 

o ácido fosfórico, e outra fase sólida, o fosfogesso, CaS0 4 .2H 2 0. São geradas cerca de quatro 

toneladas de fosfogesso para cada tonelada de ácido fosfórico produzido. O fosfogesso é separado 

por filtração e bombeado, na forma de polpa, para lagoas de decantação. A água ácida excedente 

desta etapa retoma para o processo, e o fosfogesso é empilhado, a céu aberto, em grandes áreas 

adjacentes à instalação de produção. Segundo Malavolta [1992], a quantidade de fosfogesso 

projetada para o ano 2000, estocada dessa forma no Brasil, deverá ser de, aproximadamente, 80 

milhões de toneladas. 
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Tanto a utilização como a deposição do fosfogesso, apresentam vantagens e desvantagens 

decorrentes das impurezas nele contidas. Essas impurezas, metais pesados e radionuclídeos 

naturais da cadeia do urânio e tório, dependem da composição da rocha fosfática original e do 

processamento químico, e determinam, em grande parte, o gerenciamento ambiental das pilhas 

de deposição. 

Os principais minérios de fosfato do Brasil são a apatita e a fosforita que ocorrem principalmente 

no sudeste e no nordeste, respectivamente. Esses minérios apresentam concentrações de atividade 

de urânio variando de 460 a 2640 Bq.kg"1 para a fosforita e de 260 a 1860 Bq/kg para a apatita 

[Delgado et a i , 1993; Cardoso, 1983]. 

No processamento químico da rocha fosfática ocorre uma ruptura do equilíbrio radioativo 

existente, em decorrência das diferenças de afinidade química dos radionuclídeos presentes no 

minério. Exemplo típico desse comportamento é o apresentado pelo urânio e o rádio que são, 

predominantemente, encontrados no ácido fosfórico e no fosfogesso, respectivamente [Roessler, 

1979]. Godoy [1989], determinou concentrações de atividade de 2 2 6 R a e 2 2 8 R a , em fosfogesso 

produzido no Brasil, a partir de rochas fosfáticas de diversas procedências, encontrando valores 

na faixa de 13 a 850 e 33 a 381 Bq.kg*1 , respectivamente. Como conseqüência desse 

comportamento, a utilização do fosfogesso pode mudar o padrão de exposição do homem à 

radiação natural no interior de uma construção. 

Os estudos para avaliação da exposição do ser humano à radiação natural se intensificaram a 

partir de meados da década de 70, tendo como um marco significativo a publicação da United 

Nations Scientifíc Committee on Effects of Atomic Radiation de 1982 [UNSCEAR, 1982]. As 

contribuições para o aumento da exposição do homem às radiações decorrentes da redistribuição 

de radionuclídeos naturais na biosfera, como conseqüência da adoção de novas tecnologias, têm 

ensejado um grande número de discussões científicas a respeito de sua quantificação e possíveis 

formas de controle [ICRP, 1991; Amaral, 1992; AIEA, 1994; IRPA, 1996]. Entre as formas de 

exposição foi ressaltada a importância das doses de radiação recebidas pelo homem no interior de 

residências. 
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A exposição do homem à radiação natural no interior de residências ocorre por duas vias : 

irradiação externa, devido à radiação gama proveniente de radionuclídeos naturais distribuídos nos 

materiais de construção e no solo, e à fração da radiação cósmica que consegue atravessar a 

blindagem representada pela estrutura da residência; e irradiação interna devido à inalação de 

radionuclídeos de meia - vida curta pertencentes às subséries radioativas dos isótopos do radônio. 

A exposição interna decorre da exalação dos isótopos do radônio para o interior da residência, 

provenientes do decaimento do 2 2 6 Ra e do 2 2 4 Ra presentes no material de construção. Esses 

isótopos, gases nobres, uma vez dispersos no volume de ar do cômodo decaem para elementos 

radioativos sólidos, podendo ser inalados pelo homem ou removidos do ambiente por 

decaimento, ventilação ou deposição [Knutson, 1988]. 

Assim, multiplicaram-se os estudos referentes à concentração de atividade nos principais materiais 

de construção, das principais vias de exposição e, principalmente, do comportamento do radônio 

e seus descendentes no ambiente. Com base nesses estudos, alguns países adotaram sistemas de 

limitação de dose para o caso específico da exposição no interior de residências, principalmente 

no que se refere às novas construções [CEC, 1987; Ahmed, 1992]. 

No Brasil, a literatura sobre a caracterização radiológica dos materiais de construção é bastante 

limitada e as estimativas das doses de radiação no interior de residências foram, em geral, 

realizadas através de medidas diretas das taxas de exposição e das concentrações de atividade de 

radônio no ar [Amaral, 1992; Campos & Pecequillo, 1995; Malanca et al, 1993; 1995]. Castro 

[1994], apresentou uma avaliação radiológica, com base na metodologia apresentada pelo Health 

Council of the Netherlands [HCN, 1985], do uso de rejeito do beneficiamento da bauxita como 

matéria-prima na composição de materiais de construção, concluindo que o uso desse material 

na fabricação de tijolos implicariam em um acréscimo de dose da ordem de 0,08 mSv/ano. 

Como dito anteriormente, no Brasil, as principais jazidas de rochas fosfáticas estão situadas nas 

regiões nordeste e sudeste, sendo que a exploração mais significativa está na região sudeste. Esse 

fato torna importante a avaliação de todos os aspectos relacionados à utilização do fosfogesso, 

uma vez que a proximidade com os grandes centros consumidores, pode torná-lo competitivo com 

relação ao gesso natural, que ocorre principalmente nas regiões norte e nordeste do País. 
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Todos os materiais de construção, obtidos a partir de matérias primas extraídas da crosta terrestre, 

apresentam traços de elementos radioativos naturais. A concentração desses elementos depende, 

basicamente, da origem do material e de suas características químicas e mineralógicas. 

Subprodutos industriais, como o fosfogesso, podem, devido aos processos químicos e físicos a 

que foram submetidos, apresentar concentrações de elementos radioativos naturais alteradas em 

relação à matéria-prima original. Assim, uma avaliação das características radiológicas do 

fosfogesso deve fazer parte de qualquer proposta de uso extensivo do material. 

Este trabalho pretende apresentar uma metodologia de avaliação da dose efetiva no interior de 

residências, decorrente dos radionuclídeos naturais presentes nos materiais de construção, 

considerando as vias de exposição interna e externa. Na avaliação da dose absorvida resultante 

da irradiação externa, considera-se o espectro de energias de emissão gama dos radionuclídeos 

naturais pertencentes às cadeias do 2 3 8 U e do 2 3 2 Th e do 4 0 K. Considera-se, ainda, os efeitos de 

auto-absorção nas paredes e o espalhamento da radiação, no trajeto entre o ponto de origem e 

aquele no qual se está efetuando a estimativa, através do uso de fatores de "build-up". Na 

avaliação da contribuição do radônio, a sua concentração no ambiente é estimada a partir da 

atividade de seus precursores no material de construção e do seu transporte, por difusão, para fora 

da matriz sólida. Na estimativa da dose devido à inalação do radônio e seus descendentes, são 

considerados o decaimento radioativo e os processos de associação a partículas em suspensão no 

ar, de deposição em superfícies e de remoção por ventilação. 

Adicionalmente, esta metodologia é aplicada ao uso do fosfogesso na construção civil para 

cenários de exposição pré-estabelecidos e representativos no Brasil. Para tanto, foi realizada a 

caracterização do fosfogesso quanto aos teores de radionuclídeos naturais, mais significativos no 

fosfogesso, proveniente de dois poios de produção de ácido fosfórico que, em conjunto, 

respondem por mais de 50% da produção nacional. 

Finalmente, os resultados obtidos visam a verificar a adequação, sob o ponto de vista de 

radioproteção, da utilização do fosfogesso nacional na construção civil. 
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Capítulo 3 

Considerações Gerais 

3.1 - Radioatividade nos materiais de construção 

O homem sempre esteve, de forma inevitável, exposto às radiações de origem natural. Essas 

radiações, excetuando-se os raios cósmicos, tem como origem os radionuclídeos naturais dispersos 

no meio ambiente. Os radionuclídeos naturais podem, de acordo com a sua origem, pertencer a 

duas classes: os primordiais e os cosmogênicos. Os radionuclídeos primordiais são aqueles que 

existem na crosta terrestre desde a sua formação, podendo ser integrantes de uma série de 

decaimento radioativo ou decair, de forma isolada, diretamente para um isótopo estável ( 2 3 8 U, 

7S2Th, A0K). Os radionuclídeos cosmogênicos são formados a partir de reações nucleares entre os 

átomos dos elementos presentes na atmosfera e os raios cósmicos, os principais são o 1 4 C e o 3 H. 

Desde que o homem começou a habitar cavernas e a se resguardar das intempéries e de possíveis 

predadores, ele tem modificado o seu padrão de exposição. Com a evolução do tipo de construção 

essa exposição também foi-se alterando, de acordo com os materiais utilizados e com os hábitos 

dos ocupantes. 

Atualmente a indústria de construção civil utiliza uma grande variedade de materiais, com 

diferentes origens e finalidades. Grande parte dos materiais de construção são de origem mineral 

e, portanto, apresentam concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa que existem na 

crosta terrestre desde a sua formação. As concentrações em que esses radionuclídeos aparecem 

nos materiais de construção traduzem, na maioria das vezes, os níveis encontrados nos solos da 

região. Entretanto, Malanca et al. [1995] obtiveram resultados, na região de Guarapari no estado 

do Espírito Santo, indicativos de que esse comportamento esteja mudando, e a importação de 

materiais de construção de regiões próximas esteja ganhando força, principalmente pela maior 

disponibilidade de produtos industrializados. 
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Os radionuelídeos mais importantes, sob o ponto de vista radiológico, são : 4 0 K, 8 7 Rb, 2 3 8 U, 2 3 5 U 

e o 2 3 2 Th, sendo que os três últimos são precursores de três séries de decaimento com 14,18 e 

11 radionuelídeos, respectivamente (Figura 3.1), que também contribuem para a exposição do 

homem à radiação. A série do B 5 U , devido à abundância relativa desse radionuclídeo na natureza 

( 0,71% ), não desempenha papel importante na exposição do homem à radiação. 

As séries do 2 3 8 U e d o 2 3 2 Th, quando não estão submetidas a processos físicos ou químicos de 

separação, são encontradas na natureza em equilíbrio radioativo secular, no qual o número de 

átomos, de cada radionuclídeo da série, que decaem em um determinado intervalo de tempo é 

igual ao número de átomos do precursor da série que decaem no mesmo intervalo de tempo. 

Em alguns casos, na natureza, essas séries podem ser subdivididas em sub-séries nas quais os 

radionuelídeos intermediários possuem propriedades químicas diferentes e meias-vidas 

suficientemente longas para permitir a separação de seus precursores. Em cada uma dessas sub-

séries, a atividade dos descendentes tende a seguir a atividade do primeiro membro [IAEA, 1989]. 

A seguir, são especificadas essas sub-séries: 

Série do 2 3 8 U 

**V9 ' "Th, 2 3 4 P a e B 4 U 

2 3 0 T h 

2 2 6 Ra 

2 2 2 Rn, 2 1 8 Po, 2 1 4 P b e 2 1 4 B i , 2 1 4 Po 

2 1 0 Pb, 2 1 0 Bi, 2 , 0 P o 

Série do 2 3 2 Th: 

2 3 2 Th; 

2 2 8 Ra, 2 2 8 Ac, 2 2 8 T h e 2 2 4 Ra; 

2 2 0 Rn, 2 1 6 Po, 2 1 2 Pb , 2 1 2 B i , 2 1 2 Po e 2 0 8 T1. 

Além desses, na natureza ocorrem outros radionuelídeos que decaem diretamente para isótopos 

estáveis; Taylor [1964], listou 17 desses radionuelídeos dos quais, devido às suas 
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meias-vidas, abundância isotópica e abundância elementar, somente o 4 0 K e o 8 7 Rb, são levados 

em conta como fontes de exposição do homem à radiação. 

O ^ é emissor de radiação beta e gama, e tem importância tanto nos casos de exposição externa 

como de incorporação pelo homem. O 8 7 Rb é um emissor beta e, portanto, sua importância se 

restringe à exposição interna [NCRP, 1987], e não é levado em consideração quando a 

radioatividade natural nos materiais de construção é a fonte considerada. 

No relatório do UNSCEAR [1977], foi evidenciada a falta de dados referentes às concentrações 

de atividade de radionuclídeos naturais em materiais de construção, que permitisse uma visão da 

situação a nível global. A escassez de resultados, aliada à variabilidade dos valores disponíveis, 

motivou, a partir dos anos seguintes, o estudo sistemático das concentrações de radionuclídeos 

naturais em diversos tipos de materiais de construção, na forma bruta, no produto comercializado 

ou, ainda, nas estruturas já acabadas. 

Os relatórios subseqüentes do UNSCEAR [1982; 1988; 1993], apresentaram maiores informações 

referentes à caracterização radiológica dos materiais de construção em vários países. Estudos 

nesse campo ainda continuam sendo realizados por vários grupos em diversos países [Malanca 

et al., 1993; 1995; Nambi & Shukla, 1991; Hayumbu et al., 1995; Péres et al., 1993, Aliabadi et 

al., 1990; Othman & Mahrouka, 1994]. A Tabela 3.1 apresenta resultados da medida da 

concentração de atividade de radionuclídeos naturais, em alguns materiais de construção, obtidos 

em vários países. No Brasil os resultados disponíveis ainda são pouco representativos, levando-se 

em conta as dimensões do País e a variabilidade dos materiais utilizados e da origem dos mesmos. 

Pode-se considerar que esses resultados representam amostras pontuais e, em geral, motivadas 

pela alta radioatividade natural da área estudada [Malanca et al. 1993; 1995]. 

Por motivos de preservação do meio ambiente e economia de energia, existe um aumento no 

interesse de reciclar resíduos industriais como as cinzas volantes de termelétricas, lama vermelha 

proveniente do benefíciamento da bauxita e o fosfogesso resultante da produção de ácido 

fosfórico, entre outros. Esses resíduos industriais, quando utilizados como material de construção, 

podem implicar em aumento da exposição do homem à radiação ionizante, pois, nesse caso, alguns 
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dos radionuclídeos naturais podem estar mais concentrados no resíduo do que no minério original, 

dependendo do processo adotado na geração do resíduo em questão. 

Tabela 3 . 1 - Concentração de atividade de radionuclídeos naturais em materiais de 

construção. 

Concentração de atividade (Bq.kg"1) 

Material País 2 3 8 U 2 3 2 T h 2 2 6 Ra 4 0 K Referencia 

Tijolo Brasil 13-489 10-82 ND*-553 Malárica et al., 1995 

Itália 28-81 40-148 365-1060 Bruza et al., 1992 

Egito 20-36 18-55 146-301 El-Tahawy & Higgy, 1995 

Canada 8 -160 5-120 200-800 Zkovsky & Kennedy, 1992 

Concreto Brasil 12-120 10-34 ND-371 Malárica a al.. 1995 

Itália 10-100 10-240 4-780 Bruza et a l , 1992 

Canada 9 - 7 3 < 4 - 4 7 320-800 Zkovsky «fe Kennedy. 1992 

Fosfogesso Canada 27 -34 26-43 52-120 Zkovsky & Kennedy, 1992 

Brasil 13-844 Godoy, 1989 

Argamassa Canada 13-702 10-69 ND-1823 Zkovsky & Kennedy, 1992 

Brasil 14-29 10-38 96-377 Malanca et al., 1995 

Gesso índia 1-152 7-807 70-807 Shuklaetal., 1995 

Canada 4-6 <4 33-52 Zkovsky & Kennedy, 1992 

Brasil ND 6 154 Malanca et al., 1995 

"ND = Não detectado 

3.2 - O gesso como matéria-prima para a construção civil 

Existem evidencias de que o emprego do gesso na construção civil tenha-se iniciado com os 

egípcios há cerca de 3000 anos [Hincapié & Cincotto, 1997]. Atualmente, o gesso é utilizado na 

construção civil como aglomerante inorgânico de endurecimento rápido. Essa propriedade permite 

a produção de componentes, como blocos e placas, sem tratamento para a aceleração do 

endurecimento. Esses componentes, por sua vez, devido às propriedades específicas do gesso, 
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apresentam características de isolamento térmico, acústica e de proteção ao fogo. Além disso, a 

pasta de gesso pode apresentar ótima plasticidade que, associada à lisura da superfície 

endurecida, permite a sua utilização em acabamentos com excelentes resultados. 

A matéria-prima natural utilizada é a gipsita, comercialmente chamada de gesso natural. A reserva 

brasileira de gipsita é de 400 milhões de toneladas, conforme dados do Anuário Mineral Brasileiro 

[199?]. As jazidas de gipsita ocorrem predominantemente nas regiões Norte e Nordeste, sendo 

esta última responsável por cerca de 94% da produção nacional. 

Os gessos comerciais têm como componente principal o sulfato de cálcio hemiidratado, ou 

hemiidrato, CaS0 4 .1/2 H 2 0 , usualmente obtido da desidratação parcial da gipsita, conforme a 

reação: 

CaS0 4 .2 H 2 0 + energia * CaS0 4 .1/2 H 2 0 + 3/2 H 2 0 

Quando o gesso é misturado com água ocorre a reação inversa, durante a qual há a formação do 

sal diidratado na forma de uma massa dura que permite a elaboração de moldes para cerâmicas, 

placas, blocos e massas projetáveis para a construção civil [Dweck & Lasota,1997]. Como o 

endurecimento dessa massa ocorre de forma rápida, 10 a 20 minutos, em algumas aplicações se 

faz necessário o uso de aditivos químicos, que retardam esse processo, possibilitando, assim, a 

manutenção da plasticidade por um maior tempo com o objetivo de facilitar as operações de 

acabamento. 

Além da versatilidade do uso do gesso em edificações e de suas características físico-químicas, 

outro aspecto fundamental para o aumento da demanda de gesso na construção civil é o da 

economia de combustível. O gesso de construção é um aglomerante de baixo consumo de energia 

quando comparado ao cimento e à cal, visto que o processamento desses últimos envolve 

temperaturas da ordem de 800 °C a 1450 °C, enquanto a temperatura de produção da maioria dos 

gessos utilizados na construção civil não ultrapassa os 300 °C [Cincotto et al, 1988]. 

No Brasil, a utilização de gesso na construção civil é bastante modesta quando comparada à de 

outros países. Tomando-se como exemplo o consumo de painéis de gesso, o Brasil utiliza cerca 
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de 0,014 miaño"1 por habitante, enquanto que nos países da Europa e da América do Norte essa 

quantidade varia de 3 a 9 miaño" 1 por habitante. Na América Latina o maior usuario é o Chile, 

com um consumo de cerca de 1,5 miaño"1 por habitante, sendo que na Argentina, que apresenta 

um consumo atual de 0,1 miaño" 1 por habitante, o consumo está crescendo a uma taxa de 

aproximadamente 40% ao ano [ Van Dam & Munk; 1997]. 

Esses dados indicam o mercado potencial existente no Brasil, em particular, e no Mercosul, como 

extensão, para o gesso na construção civil. A resposta do setor industrial, a essa oportunidade, 

pode ser sentida quando analisamos dados dos últimos 10 anos, nos quais o setor saiu de uma 

situação de falta de padronização, de especificações técnicas, de garantia de qualidade, de 

assistência técnica, de mão-de-obra especializada e de inovações tecnológicas, para uma situação 

de criação e implementação de normas técnicas, lançamento de novos produtos, entrada de novas 

indústrias no mercado, promoção de treinamento de aplicadores e melhoria da assistência técnica 

[Oliveira, 1997]. 

A estabilidade econômica atuou de maneira marcante para essa transformação já que, com a 

economia estável e o aumento do nível de exigência dos consumidores, a indústria de construção 

civil teve que se adaptar e reduzir custos, procurando racionalizar o uso da mão-de-obra e o 

desperdício de materiais nas atividades de construção. Nesse contexto, a utilização de pré-

moldados e do sistema construtivo denominado "dry wall" deverão ser utilizados mais 

freqüentemente. Essa perspectiva vem sendo confirmada através do interesse dos profissionais da 

área e do número de lançamentos de novos produtos no mercado [Vannucchi, 1997]. 

O sistema construtivo "dry-waH" é um processo pelo qual as paredes são construídas a partir da 

fixação de elementos pré-fabricados, sem a utilização de argamassas. Destacam-se nesse tipo de 

aplicação os painéis de gesso. Os painéis ou placas de gesso são constituídos pela associação 

de gesso e um material fibroso, que lhe confere maior resistência e maior capacidade de 

deformação. Esses componentes podem utilizar, como material fibroso, fibra de vidro ou papelão. 

Atualmente as duas formas podem ser encontradas no mercado nacional [Pires Sobrinho, 1997; 

Lafarge, 1997]. 
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O gesso é também utilizado como argamassa para revestimento das superfícies de paredes. Em 

decorrência dos aspectos de racionalização dos processos construtivos e a busca de soluções 

econômicas, existe um potencial para o aumento de utilização de gesso como a base de 

argamassas projetáveis (aplicadas com o uso de equipamentos específicos), que demandam menor 

mão-de-obra e tornam o controle de qualidade mais fácil, além de aumentar o rendimento de 

aplicação [Beichel, 1997]. Para essa utilização, a pasta de gesso deve estar associada a um 

retardante de pega (ex.: ácido cítrico) que permita os trabalhos de acabamento. Esses retardantes 

de pega entram em pequenas quantidades na composição da argamassa (< 1%) [Hincapié & 

Cincoto, 1997]. 

Outra utilização do gesso na indústria da construção civil é como componente da fabricação de 

cimento. O cimento tipo Portland resulta da moagem de um produto denominado clínquer, obtido 

pelo cozimento, até a fusão incipiente (±30% de fase líquida) de mistura de calcário e argila, 

convenientemente dosada e homogeneizada, de tal forma que toda a cal se combine com os 

compostos argilosos, sem que, depois do cozimento, resulte em cal livre a níveis que excedam as 

especificações correntes. O gesso é então adicionado a esse produto, com a finalidade de regular 

o tempo de início das reações do aglomerante com a água (tempo de pega), em pequena 

quantidade, de forma que o teor de S 0 3 não ultrapasse 3 % [Petrucci, 1993]. 

3.3 - Geração do fosfogesso 

O fosfogesso, também denominado gesso industriai ou gesso químico, é um subproduto da 

produção de ácido fosfórico a partir de rochas fosfáticas pelo processo denominado via úmida. 

O ácido fosfórico é o insumo básico da indústria dos fertilizantes fosfatados. Além da aplicação 

na agricultura, o ácido fosfórico é utilizado na indústria de alimentos e de detergentes. A matéria-

prima dessa indústria são minérios que apresentam um ou mais minerais de fósforo, predominando 

o fosfato de cálcio. No processo via úmida, esse minério é atacado com ácido sulfúrico 

produzindo o ácido fosfórico e o fosfogesso. A proporção de geração é de 4 a 5 toneladas de 

fosfogesso para cada tonelada de ácido produzida. 

Os depósitos mundiais de rocha fosfática são, principalmente, de origem ígnea ou sedimentar. As 

rochas sedimentares respondem por 80 a 85% da produção mundial, enquanto as rochas ígneas, 
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com os 15 a 20% restantes. A contribuição de outros processos de concentração de fosfatos na 

natureza, como o intemperismo e o biológico, são desprezíveis frente à contribuição dos dois 

primeiros [Lima, 1989; Fosfértil, sd]. 

A maior parte das reservas brasileiras de rochas fosfáticas, cerca de 80%, são de origem ígnea, 

concentradas principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. As reservas de 

rochas sedimentares estão localizadas principalmente no nordeste, em Pernambuco, e no sudeste, 

em Minas Gerais. A participação brasileira frente às reservas mundiais é bastante modesta, 

aproximadamente 1%, e totalizam cerca de 300 milhões de toneladas [DNPM, 1993]. 

O principal mineral componente das rochas fosfáticas nacionais é a apatita. A apatita, em geral, 

contém teores elevados de flúor, ferro e traços de metais pesados, entre eles urânio e tório 

[DNPM, 1976]. Afosforita que constitui o principal mineral das rochas sedimentares brasileiras, 

geralmente ocorre associada a carbonatos de cálcio e magnésio, óxidos de ferro e alumínio e 

traços de urânio e tório [Guerra, 1979]. 

O processamento industrial das rochas fosfáticas inicia-se com a mineração, em geral conduzida 

a céu aberto, seguida de um tratamento físico, constituído de britagem, moagem e separação 

magnética. A fração não magnética é, então, submetida a um processo de deslamagem seguido de 

flotação, resultando no que é denominado concentrado de rochas fosfáticas com teor de P 2 0 5 da 

ordem de 40% [Rocha, 1983; Silva, 1997]. 

A capacidade nacional instalada de produção de concentrado de rochas fosfáticas é de 4,8 milhões 

de toneladas/ano, sendo que em 1992 a produção nacional foi de 2,8 milhões de toneladas e a 

média anual nos últimos 5 anos foi de 3,4 milhões de toneladas [DNPM, 1991; 1993]. Os 

concentrados fosfáticos comerciais encontrados no Brasil apresentam teores de P 2 0 5 entre 25 e 

28% [DNPM, 1989]. A maior parte desse concentrado destina-se à produção de ácido fosfórico 

por via úmida. 

Na produção de ácido fosfórico por via úmida, o concentrado de rochas fosfáticas é atacado com 

ácido sulfúrico de acordo com a reação a seguir: 
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Ca 1 0 F 2 (PO 4 ) 6 + 10 H 2 S 0 4 + 10n H 2 0 -» 10 CaS0 4 n H 2 0 + 6 H 3 P 0 4 + 2 HF 

onde n pode ser igual a 0, l Á , ou 2, caracterizando o sulfato de cálcio anidro, hemiidratado ou 

diidratado, respectivamente. 

As indústrias nacionais, em geral, geram o sulfato de cálcio na forma diidratada, por economia e 

facilidade de adaptação do processo industrial a uma gama bastante grande de teores de P 2 0 5 na 

rocha fosfática. 

O fosfogesso assim gerado, é separado do ácido fosfórico por filtração e submetido a uma 

lavagem adicional para recuperação do ácido fosfórico residual e, em seguida, no caso de 

deposição úmida adotado no Brasil, bombeado na forma de suspensão (5 a 20% de sólidos) para 

o local de estocagem. Na área destinada à deposição, o fosfogesso é sedimentado em lagoas 

construídas com o próprio material e a água ácida resultante dessa sedimentação retorna ao 

processo industrial. 

Tendo em vista os possíveis impactos ambientais decorrentes dessa forma de deposição, a alta taxa 

de geração dos mesmos e os aspectos econômicos envolvidos no gerenciamento das pilhas e na 

obrigatoriedade de grandes áreas para esse tipo de estocagem, as empresas produtoras têm 

procurado aplicações para esse material. Essas aplicações devem-se caracterizar pela alta demanda 

e baixo custo, sendo que a aplicação do fosfogesso na agricultura e na construção civil têm 

mostrado grande potencial. 

3.4 - Implicações radiológicas do uso do fosfogesso na construção civil 

Devido à presença de traços de urânio e tório nas rochas fosfáticas e à redistribuição desses 

elementos e de seus descendentes durante o processamento químico da rocha fosfática, a indústria 

de fertilizantes fosfatados é considerada como um exemplo típico de fonte de radiação natural 

tecnologicamente aumentada [Gessei & Prishard, 1975; Steinhausler, 1993]. 

Fontes de radiação natural tecnologicamente aumentada é a denominação introduzida por Gessei 

e Prishard [1975] para identificar aquelas fontes de radiação natural, decorrentes de uma alteração 
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das condições em que se apresentavam originalmente no meio ambiente como conseqüência da 

adoção de urna determinada tecnologia, sem que o objetivo dessa prática seja a alteração 

provocada. A importancia de uma maior compreensão desse tipo de fonte de radiação natural 

e de suas conseqüências para o homem tem sido reconhecida internacionalmente, o que pode ser 

comprovado pelo número de publicações sobre o tema [Hamilton, 1985; Ikeda et al, 1996; 

TENR, 1996]. 

No Brasil, um exemplo da importancia do estudo desse tipo de fonte de radiação natural e das 

implicações radiológicas para o homem foi desenvolvido por Amara! [1992], que comparou as 

exposições decorrentes da mineração de uranio com aquela proporcionada pela atividade agrícola 

desenvolvida na mesma região, planalto de Poços de Caldas, caracterizando, dessa forma, dois 

tipos de exposição à radiação natural, a proveniente de uma indústria projetada para alterar as 

fontes naturais de radiação (mineração e beneficiamento de urânio), e a outra, decorrente do 

aumento da ocupação da região por agricultores atraídos pelo desenvolvimento local. Esse estudo 

mostrou a importância da exposição dos agricultores decorrente da inalação de radônio e seus 

descendentes e face às exposições devido às atividades de mineração que estavam dentro dos 

limites preconizados pela normalização vigente. 

Silva [1997], apresenta uma revisão da evolução do conceito de radiação natural tecnológicamente 

aumentada e caracteriza bem os aspectos que tornam a indústria do fosfato uma fonte potencial 

para o aumento da dose devido à radiação natural através das atividades industriais e pelo uso de 

seus subprodutos. 

O comportamento químico dos traços de elementos radioativos presentes na rocha fosfática, 

confere aos produtos e subprodutos dessa indústria concentrações de atividade de urânio, tório 

e seus descendentes superiores, em alguns casos, àquelas encontradas na rocha fosfática. 

Originalmente, a apatita apresenta na sua estrutura cristalina condições que propiciam a 

substituição do cálcio pelo urânio na sua forma tetravalente ou pelo tório, uma vez que o tamanho 

dos dois íons são semelhantes. Existe ainda a possibilidade de adsorção do urânio, na forma 

hexavalente (uranila), na superfície do cristal. 
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A concentração relativa de urânio e tório nas rochas fosfáticas está associada à sua origem. As 

rochas sedimentares apresentam concentrações mais altas de urânio do que de tório, enquanto que 

nas rochas ígneas, preponderantes no Brasil, ocorre exatamente o contrário [Menzel, 1968; 

Habashi, 1980]. 

As grandes jazidas de rochas fosfáticas em exploração no mundo são de origem sedimentar e, 

portanto, a maior parte dos estudos direcionados à avaliação dos aspectos radiológicos dessa 

indústria são voltados para a determinação de radionuclídeos pertencentes à cadeia do urânio, 

principalmente, ^^U e 2 2 6Ra. Estudos realizados por Bower [1978] e Baetslé [1991], indicam que 

a concentração de urânio tem uma relação direta com a concentração de P 2 O s na rocha fosfática. 

Guimond e Windham [1975], determinaram a concentração de alguns radionuclídeos pertencentes 

às cadeias do 2 3 8 U , , 2 3 2 T h nos produtos e subprodutos do beneficiamento físico da rocha 

fosfática, descrito anteriormente, resumidos na Tabela 3.2. Nota-se desses resultados que o 

equilíbrio radioativo é mantido em todas as séries, pelo menos para os radionuclídeos que 

antecedem o radônio na seqüência de decaimentos. Observa-se também que nas areias, separadas 

na fase de flotação, a concentração de isótopos de urânio e rádio não são tão importantes quanto 

as encontradas nas lamas e no concentrado fosfático; ressaltando a associação desses elementos 

ao componente fosfático presente tanto na lama como no concentrado, e ausente nas areias 

[Guimond & Windham 1975]. 

Durante o processamento químico, os radionuclídeos naturais contidos na rocha são separados 

de acordo com a sua solubilidade e demais características químicas. Nessa etapa do beneficiamento 

ocorre a quebra do equilíbrio radioativo e os isótopos de rádio, chumbo e polônio permanecem 

na fase sólida ( CaS0 4 ) , enquanto, os do urânio e do tório seguem com o ácido fosfórico 

(H 3 P0 4 ) . 

A distribuição dos radionuclídeos naturais nos produtos e subprodutos da indústria do fosfato tem 

sido muito estudada, principalmente no que se refere aos radionuclídeos da cadeia do 2 3 8 U 

[Rutherford et al.; 1994]. A Tabela 3.3 apresenta uma revisão das concentrações de atividade dos 

principais radionuclídeos naturais no fosfogesso, determinadas por vários autores. 
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Tabela 3.2 - Concentração de atividade de radionuclídeos naturais nos produtos e subprodutos do 

beneficiamento físico ( Guimond & Windham, 1975). 

Material Concentração (Bq.kg'1) 

2 2 6 Ra 2 3 4 U 2 3 5 U 2 3 8 U 2 2 7 Th 2 2 8 Th 2 3 0 Th 2 3 2 Th 

concentrado 1550 1520 70 1520 70 20 1560 20 

de rocha 

lamas 1660 1550 100 1630 80 40 1780 50 

areias 280 190 10 200 * * * * 
* dados não disponíveis 

O fosfogesso tem características físicas similares ao gesso natural. Na indústria da construção civil 

o fosfogesso pode substituir o gesso natural tanto na indústria cimenteira, como na fabricação de 

placas, blocos e painéis. A presença de flúor e enxofre pode, em alguns casos, limitar essa 

utilização por ter reflexo no tempo de endurecimento da pasta de gesso ou, no caso do cimento, 

do tempo de pega do concreto. Outro aspecto a ser avaliado é a presença de umidade excessiva, 

que pode inviabilizar o uso econômico do fosfogesso, devido ao aumento de consumo de energia 

para secagem do material. 

A utilização de fosfogesso na fabricação de painéis, placas e blocos é bastante difundida em alguns 

países como a Áustria, a Holanda e a Bélgica [HCN, 1985; Steinhausler, 1993; Vanmarck, 1996]. 

No Brasil a aplicação na indústria cimenteira, embora resulte numa quantidade final pouco 

expressiva frente à produção nacional, vem sendo bastante difundida, entretanto, a fabricação de 

blocos, placas e painéis e o uso em argamassas ainda não apresenta importância comercial. 

O potencial para a utilização do fosfogesso em todas essas aplicações é bastante significativo, 

uma vez que as maiores jazidas de gipsita se encontram no nordeste do País, distante dos maiores 

centros de consumo, e as principais indústrias geradoras de fosfogesso estão localizadas no sul e 

no sudeste, junto aos consumidores desses produto. Porém, mesmo a utilização do gesso natural 

nas construções convencionais brasileiras é, ainda, bastante limitada, como visto anteriormente, 

restringindo-se à aplicação de placas para forros e materiais de acabamento (sancas, molduras, 

-18-



etc.) e, em pequena quantidade, na composição do cimento; assim, no cenário atual, o potencial 

de uso do fosfogesso também é reduzido. 

Tabela 3.3 - Concentração de atividade de radionuclídeos naturais no fosfogesso. 

Origem Concentração (Bq.kg"1) Referência 

2 2 6 Ra 238TJ 2 3 0 T h 2 1 0 Po 2 1 0 p b 2 2 8 Ra 

USA-Flórida1 1110 126 189 1036 1369 Horton, 1988 

907 132 * 860 860 * Hull& 

Burnett, 1996 

USA-Flórida2 433 130 * 427 435 Hüll & 

Bumett, 1996 

Europa 975 220 500 * * Baetsle, 1991 

Holanda 800 150 400 * * 24 van der Heide 

et al., 1988 

Brasil 13-844 * * * * 33-381 Godoy, 1989 
*dados não disponíveis 

1 central 

Setentrional 

Entretanto, com a adoção de novas técnicas construtivas (sistema "dry- wall") e da popularização 

do uso de painéis de revestimento, motivadas pela necessidade de racionalização do uso de 

materiais de construção, a crescente padronização de elementos construtivos e as vantagens 

econômicas decorrentes da proximidade entre a produção e os centros consumidores, a sua 

utilização tende a aumentar, tornando importante a avaliação do impacto radiológico decorrente 

de seu uso. 
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Capítulo 4 

Exposição à radiação no interior de residências 

O conhecimento dos níveis de radiação no interior de construções é importante na avaliação das 

exposições a que o homem está submetido, uma vez que a maioria dos indivíduos passa grande parte 

do tempo dentro de casa. Essa exposição é muito variável, dependendo das características radioativas 

do local onde se situa a construção, dos materiais de construção utilizados, das características da 

construção (tipo, dimensões, sistemas de ventilação, etc.) e dos hábitos de ocupação. As principais 

vias de exposição à radiação natural no interior de residências são a exposição externa e a inalação 

de radônio e filhos. 

As fontes naturais de radiação, responsáveis por essa exposição, são os raios cósmicos, e os 

radionuclídeos primordiais presentes na crosta terrestre e, conseqüentemente, nos materiais de 

construção de origem mineral. Tanto os raios cósmicos como os radionuclídeos primordiais, contidos 

no solo circunvizinho à habitação, atuam como fontes de exposição externa para o morador. Além 

disso, ocorre a exposição interna do homem devido à formação do 2 2 0 Rn e 2 2 2 Rn e seus descendentes 

de meia-vida curta nas cadeias e decaimento do urânio e do tório. 

O radônio é um gás nobre, naturalmente radioativo, presente na atmosfera terrestre, tanto ao ar livre 

como no interior de construções, minas subterrâneas e cavernas, é produzido na crosta terrestre e 

transportado para a atmosfera por difusão ou por convecção, ao atingir a atmosfera é redistribuído 

através de processos meteorológicos. Uma vez na atmosfera o radônio decai e dá origem aos 

isótopos radioativos do Po, Bi, Pb e T l . 
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4.1 - Vias de exposição à radiação externa 

A exposição à radiação gama emitida pelos radionuclídeos naturais pode ocorrer tanto nos ambientes 

ao ar livre como no interior de residências. Nas últimas décadas, tem se intensificado a coleta de dados 

referentes à exposição externa do homem no interior de residências, tendo sido identificados valores 

que representam a exposição a que estão submetidos cerca de um terço dos habitantes da terra. A 

taxa de exposição média de cada país, no interior de residências, varia de 20 a 190 nGy.h"1, enquanto 

a média ponderada pela população é de cerca de 80 nGy.h"1 [UNSCEAR, 1993]. 

Da mesma forma, medidas representativas da exposição do homem em condições normais de vida 

ao ar livre, cobrindo áreas de ocupação representativas de três quintos da população mundial, indicam 

valores médios de taxa de dose absorvida variando entre 24 e 160 nGy.h"1, com média ponderada 

pela população de, aproximadamente, 70 nGy.h"1 [UNSCEAR, 1993]. 

Quando comparamos os valores dessas taxas de exposição dentro e fora das residências notamos que, 

apesar da estrutura da construção exercer um efeito de blindagem para as radiações geradas no 

exterior, provenientes dos radionuclídeos naturais contidos no solo circunvizinho e dos raios 

cósmicos, as taxas de dose no interior são maiores do que aquelas medidas no ambiente externo. 

Os dados apresentados pela UNSCEAR [1993], mostram que, para vários países, a razões entre as 

doses absorvidas recebidas dentro e fora de casa variam de 0,8 a 2,0 com valor médio da ordem de 

1,4 , sendo que somente nos EUA e na Islândia os valores apresentados são inferiores a 1. Esses 

valores evidenciam a influência exercida pelos materiais de construção nos níveis de radiação externa 

a que os indivíduos estão submetidos no interior de suas residências. Quando os materiais de 

construção têm origem no local da construção é esperado que o valor dessa relação esteja entre 1 

e 2 devido, principalmente, à geometria de irradiação e à existência de aberturas na estrutura (portas 

e janelas) [UNSCEAR, 1988]. 
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Em áreas de alta radioatividade natural essa relação pode ser diferente da usual, uma vez que, 

dependendo da localização da construção e da origem dos materiais utilizados na mesma, a 

contribuição da radiação proveniente do exterior pode ser mais significativa do que aquela originada 

nas estruturas da habitação. 

Tabela 4 .1- Taxas de dose absorvida no interior de residências no Brasil 

Taxa de dose absorvida no ar 

(nGy.h"1) 

Local 

Num. 

resid. 

Média 

geom. 

Desvio 

geom. 

Máximo e 

mínimo Referência 

Poços de Caldas 15 194 1,4 126-342 Amaral, 1992 

Acari 10 121 - 105-148 Malancaet ai., 1996 

Angicos 15 120 - 105-142 ii 

Assú 27 79 - 52-96 "i 

Bodó 15 122 - 87-175 M 

Caicó 21 79 - 68-89 II 

Currais Novos 32 79 - 54-175 11 

Jucururú 30 75 - 61-105 II 

Natal 31 58 - 35-96 II 

Santana do Matos 43 118 - 65-253 M 

Santana Seridó 10 136 - 101-201 II 

S. Paulo Potengi 10 86 - 70-105 II 

Medidas realizadas por Amaral [1992] em Poços de Caldas, área reconhecida como de alta 

radioatividade natural, mostraram que em 15 locais (cômodos diferentes) em 5 residências a relação 

entre os níveis de exposição dentro e fora da construção foi inferior a 1 em 73 % dos resultados. A 

Tabela 4.1 apresenta alguns resultados de medidas de taxa de dose absorvida no interior de residências 

no Brasil. 
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Além das concentrações de radionuclideos naturais no solo e nos materiais de construção, a exposição 

do homem no interior de residências depende das dimensões dos cômodos e dos padrões de ocupação 

dos mesmos. As dimensões dos cômodos são importantes pois, a elas, estão relacionados OS efeitos 

de blindagem e espalhamento da radiação gerada na estrutura e da componente com origem no 

ambiente exterior. 

Mustonen [1987] demonstrou, através de cálculos, a variabilidade espacial da exposição dentro de 

um cômodo, mostrando como os hábitos dos ocupantes do cômodo, principalmente a fração do 

tempo despendida no interior da residência e a sua localização no interior da mesma, são importantes 

para a estimativa da dose recebida pelo morador. 

O campo de radiação gama existente no interior de uma residência, proveniente dos materiais de 

construção, é originado, principalmente, pelo decaimento dos radionuclideos pertencentes às cadeias 

do ^^U e do 2 3 2Th e do 4 0K. Nas cadeias do 2 3 8 U e do 2 3 2 Th existem 16 emissores gama que emitem 

radiações, com taxa de emissão > IO*3 fóton por desintegração, com energias entre 0,011 MeV e 2,45 

MeV e 0,010 MeV e 2,615 MeV respectivamente [ICRP, 1983]. Além desse largo espectro de 

emissão, a taxa de geração de fóton também é muito variável, dependendo, assim como a energia de 

emissão, do radionuclideos envolvidos [ICRP, 1983]. 

A radiação gama, decorrente do decaimento dos radionuclideos naturais presentes nos materiais de 

construção, é gerada de forma isotrópica e, conseqüentemente, só uma fração das emissões originais 

terá probabilidade de atingir o indivíduo exposto no interior da construção. Além disso, pode ocorrer 

a interação, dessa radiação, com os átomos do próprio material de construção e com o ar no percurso 

entre o pontos de geração e de exposição do indivíduo. Nessas interações podem ocorrer a absorção 

ou o espalhamento, dependendo da energia dos fóton e das características do meio atenuante, 

ocorrendo a transferência total ou parcial da energia do fóton para os átomos do material em questão. 

Existe uma variedade de processos pelos quais essa transferência de energia pode ocorrer, os 

principais são o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares. 
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No efeito fotoelétrico a radiação gama interage com um único elétron orbital ligado, dos átomos do 

meio atenuante, e transfere totalmente a sua energia a esse elétron, que é arrancado de sua órbita, com 

energia cinética igual à diferença entre a energia do fóton incidente e a energia de ligação desse 

elétron. O elétron liberado rapidamente perde sua energia cinética no meio, através de ionizações. O 

efeito fotoelétrico é predominante em baixas energias e para elementos atenuantes de alto número 

atômico. 

O efeito Compton se caracteriza pela interação do fóton com um elétron periférico do átomo do meio 

absorvedor na qual parte da energia original do fóton é transmitida ao elétron. O fóton espalhado terá 

uma energia menor e uma direção diferente daquela do fóton original. Ocorrendo, portanto, uma 

absorção parcial da energia do fóton. A probabilidade de ocorrência de efeito Compton varia 

inversamente à energia do fóton e diretamente com o número atômico do meio absorvedor. 

O processo de formação de pares ocorre somente quando fótons de energia igual ou superior a 1,02 

MeV passam próximos a núcleos de número atômico elevado. A radiação gama desaparece dando 

origem a um par pósitron-elétron, com energia cinética total igual a diferença entre a energia do fóton 

e o dobro da energia de repouso do elétron (1,02 MeV). Os elétrons vão interagir, com os elétrons 

do meio, por ionização ou excitação e os pósitrons, após perderem sua energia cinética, sofrerão 

aniquilamento gerando dois fótons com energias correspondentes à massa de repouso do elétron que, 

por sua vez, serão atenuados através dos efeitos fotoelétrico e Compton. O processo de formação 

de pares é predominante para altas energias e materiais atenuantes de alto número atômico. 

A probabilidade de remoção de um fóton de um feixe de boa geometria (colimado) é dada pelo 

coeficiente de absorção, através da suposição de que qualquer interação possível remove o fóton do 

feixe considerado. O coeficiente total de absorção é dado pela soma dos coeficientes devido a cada 

um dos processos de interação discutidos anteriormente. Esse coeficiente de absorção, também 

denominado, coeficiente de atenuação linear total, é utilizado quando estamos interessados no efeito 

de blindagem exercido por um determinado material. 
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Nos cálculos de dose, entretanto, o que se deseja avaliar é a energia efetivamente transferida ao meio. 

Nesse caso, é definido o coeficiente linear de absorção de energia, que considera somente a energia 

transferida ao meio pelo fotoelétron, pelo elétron gerado no efeito Compton e pela energia cedida 

ao meio pelo par de elétrons no caso de produção de pares. Não incluindo energia carregada pelo 

fóton do efeito fotoelétrico e pelos fótons gerados na aniquilação do pósitron. 

Quando existem condições de boa geometria, ou seja pequena espessura de material atenuante e feixe 

colimado, pode ser demonstrado que a atenuação obedece a uma lei exponencial, na qual o expoente 

é o produto da espessura de material atenuante pelo coeficiente total de atenuação. 

Nas situações reais de atenuação da radiação gama, em geral, não são encontradas as condições ideais 

de geometria, nessas situações deve-se levar em conta a contribuição da radiação espalhada na 

constituição do campo de radiação no ponto de interesse. Na maioria das situações, uma fração 

significativa dos fótons, removidos por espalhamento do feixe original, podem reincidir na direção 

do ponto em que se quer avaliar a exposição contribuindo, então, para o feixe transmitido. Esse 

acréscimo pode ser corrigido pela adoção de um fator denominado fator de "buildup", determinado 

experimentalmente ou através da solução da equação de transporte de fóton por métodos numéricos, 

para uma determinada fonte, como a razão entre o fluxo total de fótons e o fluxo de fótons não 

espalhados, em um determinado ponto. 

Os fatores de buildup dependem da energia da radiação, da espessura do meio atenuante, e do seu 

número atômico. Quando se procura calcular a exposição em um determinado ponto devido aos 

fótons provenientes de uma fonte com geometria simples, normalmente são utilizadas fórmulas 

empíricas para o cálculo do fator de buildup. 

No caso do cálculo da dose decorrente da presença de radionuclídeos naturais nos materiais de 

construção, em geral, a geometria pode ser aproximada como um conjunto de fontes volumétricas 

planas (paredes). Nesse caso, a adoção da lei exponencial de atenuação, modificada pelo fator de 

"buildup" e integrada no volume da fonte (método de "point kernel"), pode fornecer uma boa 
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estimativa da auto absorção na fonte, uma vez que os radionuclídeos naturais estejam distribuídos 

uniformemente no material. A atenuação dos fóton na camada de ar entre a parede e o ponto onde 

se deseja calcular a dose pode ser considerada desprezível, para as energias e distâncias envolvidas. 

A dose final será a soma das contribuições dos fótons com diferentes energias e taxas de geração. 

Fótons com energias ou taxas de geração muito baixas são pouco significativos para a avaliação da 

exposição do homem por contribuírem pouco para a dose absorvida finai ou por serem absorvidos 

no próprio material de construção ou no ar. 

4.2 - Via de exposição ao radônio e descendentes de meia vida curta 

Outra via significativa de exposição do homem no interior de residências é a inalação dos isótopos 

do radônio e de seus produtos de decaimento de meia-vida curta. Na natureza ocorrem três isótopos 

do radônio:o 2 2 2 Rn, gerado no decaimento do 2 2 6 Ra, na cadeia de decaimento radioativo d o 2 3 8 ! ! , o 

2 2 0Rn, produto do decaimento do ^ R a , pertencente à série do 2 3 2 Th e o 2 1 9Rn, gerado no decaimento 

do ^Ra , pertencente à série radioativa natural do 2 3 5 U, sendo que, sob o ponto de vista radiológico, 

o 2 1 9 Rn não é considerado nas avaliações das exposições do homem, devido à sua meia-vida curta 

(3,92 s) e às baixas concentrações naturais de 2 3 5 U [UNSCEAR, 1993]. 

Os níveis de atividade dos isótopos do radônio no ar variam muito, de acordo com a localização 

geográfica e características do ambiente considerado, podendo ser encontrados valores significativos 

em minas subterrâneas, em alguns tipos de construção e em locais de alta radioatividade natural. 

O interesse científico peia exposição do homem ao radônio surgiu como conseqüência de um outro 

questionamento, muito anterior, datado de meados do século XVI, sobre os altos índices de 

mortalidade entre trabalhadores de minas subterrâneas da região de Schneeberg, na Alemanha, em 

decorrência de câncer de pulmão. 
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No início do século XX, Elster e Geitel constataram a ocorrência de altas concentrações de "Rn no 

ar das galerias das minas de Schneeberg. Na década de 1920, foi proposta a possível relação entre 

os níveis de 2 2 2 Rn e o alto índice de mortalidade decorrente de câncer pulmonar [ICRP, 1993], não 

sendo possível, entretanto, àquela época, comprovação científica dessa correlação. 

Em 1951, William F. Bale sugeriu que a indução de câncer de pulmão deveria ser causada pelos 

produtos de decaimento do 2 2 2 Rn. Harley, em 1953, confirmou, através de medidas, a ocorrência de 

altas concentrações de atividade desses produtos de decaimento no ar no interior das minas [ICRP, 

1993]. As pesquisas que se seguiram, demonstraram a importância desses produtos de decaimento, 

decorrentes da presença de fontes de radônio em ambientes ocupados pelo homem, para as doses 

recebidas no pulmão. Ainda hoje, a dosimetria interna do 2 2 2 Rn e descendentes é objeto de pesquisas 

que visam sua melhor quantificação e o desenvolvimento de modelos metabólicos mais adequados 

[ICRP, 1993]. 

A constatação de que as concentrações de radônio no interior de residências podiam ser significativas, 

foi feita por Hulqvist em 1956, quando foram publicados os primeiros resultados de concentração de 

2 2 2 Rn no interior de residências, sendo constatados elevados em algumas casas construídas com 

materiais com alta concentração de 2 2 6 Ra [ICRP, 1993]. 

Estudos mais detalhados, sobre o comportamento do 2 2 2 Rn e descendentes, foram apresentados a 

partir da década de 1970 e demonstraram a grande variação das concentrações de atividade desse 

isótopo no interior de residências, podendo atingir valores comparáveis aos encontrados nas minas 

subterrâneas estudadas no inicio do século [ UNSCEAR, 1977, 1982, 1988, 1993]. A Tabela 4.2 

apresenta alguns valores de concentração de atividade de radônio no interior de residências. 

Em geral, as altas concentrações de radônio no interior de construções estão relacionadas à sua 

entrada no ambiente, por convecção, a partir do solo. Entretanto, existem situações nas quais a 

contribuição dos materiais de construção para o incremento dessas concentrações de radônio deve 

ser avaliada. 

-27-



A utilização de materiais de construção com altas concentrações de U e Th pode contribuir para um 

aumento significativo das concentração de radônio e filhos no interior das residências. Nesse caso, 

O aumento decorre da geração de radônio pelos isótopos do rádio que se formam a partir do 

decaimento de seus percursores naturais e com os quais, em geral, permanece em equilíbrio secular. 

Tabela- 4.2 Concentração de atividade de 2 2 2 Rn no interior de residências . 

Concentração de 2 2 2 Rn (Bq.m"3) 

Pais Número de Média Desvio Variação Referência 

medidas Geom. Geom. 

USA 5600 24,8 3,11 0,2-350 [Gorounnec, 1995] 

Polônia 80 26 1,6 12 -75 •I 

Chipre 89 6,75 2,6 0 - 7 8 ii 

China 8220 16,7 1,7 * ii 

índia 76 63,2 2,02 8,7-198,2 ii 

Espanha 1555 41,1 * 15-402 ii 

França 3006 62 * - 4687 

Japão 6300 23 1,6 1 9 - 5 6 ii 

Grécia * 26 * 8 -185 

Brasila 15 215 2,0 79 - 957 [Amaral, 1992] 
aMedidas realizadas em Poços de Caldas. 

* Dado não disponivel 

4.2.1 - Geração e transporte nos materiais de construção 

O comportamento do radônio e seus descendentes de meia vida curta no meio ambiente é bastante 

complexo, envolvendo o conhecimento dos mecanismos de transporte do radônio na matriz sólida que 

constitui o material de construção e de sua dispersão e remoção no interior do ambiente considerado. 

Considerando-se o material de construção como um meio poroso, com os poros preenchidos com ar, 
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Considerando-se o material de construção como um meio poroso, com os poros preenchidos com ar, 

o fluxo de radônio proveniente de materiais de construção para o interior de um cômodo, ocorre em 

duas etapas: 

• liberação do radônio da matriz sólida para os poros do material preenchidos 

com ar (emanação); 

• transporte do radônio no sistema de poros do material até atingir a atmosfera 

(exalação). 

Quando os átomos de rádio decaem no interior da matriz sólida, o átomo de radônio formado, para 

estar disponível no meio ambiente, precisa, inicialmente, escapar para os espaços preenchidos com 

ar no interior do material (poro). A fração do radônio, formado na parte sólida, que atinge os poros 

é denominada de coeficiente de emanação. O coeficiente de emanação traduz a resultante de dois 

processos de liberação do radônio da matriz sólida: o recuo e a difusão [Collé et a i , 1981]. 

Como o coeficiente de difusão de gases em sólidos é muito baixo, considera-se somente o recuo do 

átomo de radônio recém-formado como responsável pela disponibilidade de radônio nos poros do 

material. Após o decaimento alfa do 2 2 6 Ra e do 2 2 4 Ra, pertencentes às cadeias radioativas naturais do 

^XJ e do 2 3 2 Th respectivamente, os átomos de 2 2 2 Rn e 2 2 0 Rn formados possuem uma energia cinética 

de 83 e 123 keV, respectivamente, e podem percorrer uma distância variando de 0,04 à 0,06 um no 

interior do sólido até transferirem toda essa energia cinética ao material [Porstendofer, 1991]. No ar, 

essa distância pode ser cerca de mil vezes superior. 

Dessa forma, um átomo de radônio pode perder toda a energia cinética dentro da matriz sólida; perder 

parte da energia cinética dentro do grão em que é gerado e penetrar em um outro grão adjacente, ou 

perder parte da energia cinética na matriz sólida e o restante no ar que preenche os poros. Desses 

eventos, somente o último torna o átomo de radônio disponível para o transporte no sistema de poros 

do material de construção. A Figura 4.1 ilustra esses processos. Porstendórfer [1994], em sua revisão 
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sobre as propriedades e o comportamento do radônio e do torônio e de seus produtos de decaimento, 

apresentou coeficientes de emanação em materiais de construção variando entre 0,5% a 30% e 

0,2% a 6% para o 2 2 2 Rn e 2 2 0 Rn, respectivamente. 

A umidade tende a aumentar o poder de emanação, visto que, como a penetração do átomo de 

radônio é menor na água, existe uma maior probabilidade de que o átomo de radônio, ao atravessar 

um poro que contenha água no seu interior, perca toda a sua energia cinética e pare no interior do 

poro [Stranden et al., 1984]. Estudos realizados por Barreto [1973], e Stranden et al. [1984] 

demonstraram que a influência da temperatura no processo de emanação é muito pequena. 

Uma vez no interior dos poros da matriz sólida, o átomo de radônio pode migrar para a interface entre 

a matriz sólida e a atmosfera e, através de processos de difusão turbulenta, ser redistribuído no meio 

material 
construção 

Figura - 4.1 - Processos envolvidos no comportamento do radônio no ar no interior de 

residências. 
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ambiente. O fluxo de radônio proveniente da superfície da matriz sólida é denominado taxa de 

exalação. O transporte do átomo de radônio, desde a sua entrada no poro do material até a superfície, 

pode ocorrer por difusão ou por convecção. 

Como assumimos que o material de construção é um meio poroso homogêneo e que o transporte de 

radônio, no seu interior, se dá através do sistema de poros preenchidos de ar, dois fatores são 

responsáveis pelo movimento do radônio no interior do material: o gradiente de concentração e a 

diferença de pressão. 

O primeiro é responsável pelo transporte por difusão através do sistema de poros do material cujo 

coeficiente de transporte associado é o coeficiente efetivo de difusão do material para o radônio. O 

segundo, é o responsável pela convecção, visto que, o ar no sistema de poros se move em resposta 

à variação de pressão e, se houver radônio no interior dos poros, ele deverá se mover com o ar. O 

coeficiente de transporte associado a esse processo é a permeabilidade para o ar no material sólido 

considerado [Collé et a i , 1981]. Além da taxa de exalação, do coeficiente efetivo de difusão e da 

permeabilidade outro parâmetro, característico do material considerado, que desempenha papel 

importante no transporte de radônio na matriz sólida é a porosidade dessa matriz. 

Existe pouca disponibilidade de dados experimentais sobre os coeficientes de transporte para materiais 

de construção. Entretanto, a maioria dos dados qualitativos referentes à migração do radônio no solo, 

disponíveis em grande quantidade na literatura, podem ser consideradas na discussão do transporte 

de radônio nos materiais de construção. A Tabela 4.3 apresenta alguns resultados de taxa de 

emanação e de exalação para materiais de construção comumente utilizados e mostra a dependência 

das mesmas com o tipo de material de construção considerado. Devemos considerar que a taxa de 

exalação depende também da concentração de atividade de 2 2 6 Ra e 2 2 4 Ra presentes na amostra 

considerada. 

Estudos realizados por Stranden et ai., [1984], mostram que a taxa de exalação varia com a umidade 

de maneira diversa da taxa de emanação. Com o aumento da umidade, a taxa de exalação aumenta 
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até que seja atingida uma determinada concentração de água nos poros da matriz sólida. A partir 

desse ponto ela decresce significativamente, o que pode ser explicado pelo fato de que, apesar do 

aumento na taxa de emanação, o transporte por difusão tende a diminuir com o aumento da 

concentração de água nos poros, uma vez que o coeficiente de difusão do radônio na água é menor 

do que no ar. 

Tabela - 4.3 Taxas de exalação e de emanação para alguns materiais de construção. 

Exalação (Bq. rn lh - 1 ) a Emanação (%) b 

Material 2 2 0 Rn 2 2 2 Rn 2 2 0 Rn 2 2 2 Rn 

Gesso 443 2,8 2-4 2-13 

Cal 223 4,8 1-2 5-30 

Concreto 155 1,26 6 2-4 

Argamassa 86 0,97 0,8 10-25 

Tijolo 36 0,18 0,2 0,2-0,7 

Areia 184 0,93 * * 
a [ Folkers, 1983] 

b [Porstendörfer, 1994] 

Segundo o mesmo estudo, a taxa de exalação aumenta com o aumento da temperatura, embora essa 

variação não seja tão significativa quanto a dependência com a umidade. A influência da temperatura 

pode ser explicada peia liberação dos átomos de radônio adsorvidos na superfície dos sólidos com o 

aumento de temperatura. 

A taxa de exalação pode ser alterada significativamente em decorrência de uma alteração na pressão 

atmosférica. Essa alteração pode ocorrer por influência de ventos e da diferença de temperatura entre 

o interior e o exterior da construção. O transporte convectivo de radônio para o interior das 

residências depende, também, da integridade das estruturas e da vedação utilizada nas aberturas 

(janelas e portas). 
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De acordo com dados levantados por McLaughlin e Jonassen e referenciados por Collé et al. [1981], 

uma alteração de 1% na pressão barométrica pode resultar em um aumento de 60% na taxa de 

exalação. O transporte convectivo controlado pela variação da pressão é muito complexo, devido, 

principalmente, à sua dependência das condições meteorológicas e do grau de integridade da 

estrutura da edificação, que são muito variáveis, impondo limitações práticas à sua quantificação 

rápida e precisa [Porstendòrfer, 1994; UNSCEAR, 1993]. 

4.2.2 - Comportamento do radônio e seus produtos de decaimento no interior de residências 

Uma vez liberado para o ambiente interno de uma construção, o radônio será disperso por todo o 

ambiente através das correntes de ar. A eficiência dessa distribuição no ambiente está relacionada 

com a ventilação e com as possíveis fontes de calor e da turbulência existente. Medidas da 

concentração de radônio entre compartimentos situados em pisos diferentes mostram variações de 

50 a 70% do valor do encontrado no piso inferior (sub-solo) [George & Breslin, 1980]. 

O radônio disperso no interior da residência é removido do ambiente por decaimento radioativo e pela 

ventilação. O decaimento radioativo é, seguramente, o aspecto mais conhecido do comportamento 

do radônio e seus descendentes no ambiente. Ele é governado pelas constantes de decaimento 

radioativo, e independe de qualquer parâmetro relacionado às condições ambientais, tipo de 

construção ou hábitos do morador. 

A ventilação é o processo pelo qual o ambiente interno à construção troca ar com o exterior. Essa 

troca de ar visa a atender ao usuário no que se refere ao conforto térmico, à higiene e à conservação 

de materiais. A ventilação pode ser forçada ou natural. A ventilação natural pode ser obtida através 

das diferenças de pressão nas várias aberturas, causadas por duas forças distintas: térmica e 

aeromotiva (vento). 

Nos climas quentes a ventilação mais indicada é a provocada pelo vento, principalmente em casas 

térreas. Nessas construções deve-se favorecer o aparecimento de correntes de ar, sendo interessante 
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que a abertura da entrada de ar seja menor que a de saída [Alucci, 1988]. A ventilação atua, portanto, 

como um processo de remoção de radônio, uma vez que, a concentração de radônio no interior de 

uma residência é, no mínimo, igual à concentração encontrada na parte exterior. 

As baixas taxas de ventilação encontradas nos climas temperados, decorrentes da necessidade de 

conservação de energia, favorecem o acúmulo de radônio no interior das residências. A maioria dos 

dados referentes à concentração de atividade de radônio, disponíveis na literatura, têm sido obtidos 

nessas circunstâncias (Tabela 4.2). 

Conforme mencionado anteriormente, o decaimento radioativo é um dos processos de remoção do 

radônio do ambiente sob o ponto de vista radiológico, entretanto, esse processo é responsável pela 

geração de seus descendentes de meia-vida curta. A Tabela 4.4 apresenta as principais características 

físicas dos produtos de decaimento do 2 2 2 Rn e do 2 2 0 Rn. Esses produtos de decaimento são sólidos e 

vão constituir os descendentes do radônio em suspensão no ar. 

Após o decaimento do radônio, os radionuclídeos gerados são sólidos e, na sua maioria, carregados 

positivamente. Porstendõrfer e Mercer [1979], determinaram que 80 a 82% do 2 1 8 Po e 85 a 88% do 

2 1 2Pb gerados têm carga positiva. Esses íons são, na sua maioria, neutralizados através da combinação 

com os gases, vapores e pequenas partículas em suspensão no ar formando agregados, "clusters", aos 

quais damos o nome de descendentes do radônio não associados [Porstendõrfer & Mercer, 1979; 

Dua et al., 1983]. O diâmetro desses agregados varia entre 0,5 a 5 nm, e o tempo para a sua 

formação, a partir do decaimento do átomo de radônio, é inferior a um segundo [Porstendõrfer, 

1994]. 

Esses agregados devido ao seu alto coeficiente de difusão, se associam rapidamente às partículas em 

suspensão no ar ou se depositam em superfícies. O coeficiente de difusão dos filhos do radônio não 

associados varia com a umidade e a presença de gases no ar, dependendo, portanto, das condições 

em que é medido. Porstendõrfer e Mercer [1979], determinaram valores de 0,024 cm 2.s _ 1 e 0,068 
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cnr.s"1, para produtos de decaimento carregados positivamente, em ambientes com umidade inferior 

a 2% e superior a 30%, respectivamente. 

Tabela - 4.4 Características físicas dos produtos de decaimento do radônio. 

Energia potencial alfa 

Por átomo Por unidade de atividade 

Radionuclídeo Meia-vida (MeV) (IO 1 2 J) (MeV.Bq- 1) (lO-NjJBq-1) 

2 2 2 Rn 

2 1 8 p 0 3,05 min. 13,7 2,19 3620 5,79 

2 1 4 p b 26,8 min. 7,69 1,23 17800 28,6 

2 1 4Bi 19,7 min. 7,69 1,23 13100 21,0 

2 1 4 Po 164 ps 7,69 1,23 2 x 10"3 3 x1o- 6 

2 2 0 Rn 

2 1 6 Po 0,15 s 14,6 2,34 3,32 5,3 x 10"3 

2 1 2 p b 10,64 h 7,8 1,25 431000 691 

2 1 2 Bi 60,6 min. 7,8 1,25 40900 65,6 

2 1 2 p 0 304 ns 8,78 1,41 3,8 x IO"6 6,2 x IO"9 

O ar contém normalmente um grande número de pequenas partículas sólidas e líquidas chamadas 

comumente de aerossóis. Essas partículas estão distribuídas em uma faixa bastante grande de 

tamanho, podendo variar de dimensões atômicas a até vários micrômetros de diâmetro. Todas as 

atividades domésticas contribuem, de alguma forma, para a variação da concentração de aerossóis 

e da distribuição de tamanhos de partículas em suspensão. 

Como o radônio é disperso por todos os cômodos de uma residência, os seus descendentes são 

gerados em todo o volume do cômodo. Da mesma forma que para o radônio, a ventilação afetará as 

concentrações de seus produtos de decaimento no ar. Além disso, o comportamento dos filhos do 

radônio no ar é afetado pelo processo de associação aos aerossóis, conforme mencionado 

anteriormente. 
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O processo de associação é caracterizado pelo fato de um descendente do radônio, movendo-se, por 

difusão, de forma aleatória no ar, poder chocar-se e ficar associado a partículas em suspensão. Define-

se, então, um coeficiente de associação, que expressa a probabilidade de adsorção na superfície da 

partícula em função do seu tamanho. Porstendõrfer [1994], ressalta que os resultados experimentais 

desse coeficiente são descritos por uma combinação da teoria de difusão e da teoria da cinética dos 

gases, sendo que para partículas maiores que lum o processo é essencialmente de difusão e que, para 

partículas com diâmetro inferior a 0,1 um, predominam os aspectos relacionados à cinética dos gases. 

A taxa de associação é definida como o produto do coeficiente de associação pela concentração de 

aerossóis no ar e, portanto, depende, de maneira significativa, da distribuição de diâmetros da 

partículas de aerossol. Na prática, utiliza-se um coeficiente de associação médio e a concentração total 

de partículas em suspensão no ar. Porstendõrfer et al. [1987], determinaram valores desse coeficiente 

para diferentes condições de ventilação e, conseqüentemente, diferentes concentrações de partículas 

no ar. Os valores encontrados foram 7,4x10"3 cm3.h'1, para uma taxa de ventilação menor que 0,3 h - 1 

e concentração de aerossóis entre 3xl0 3 - 9xlC?part..cm"3; e 2,4x10 3 cnf.fr1 , para uma taxa de 

ventilação maior que 0,3 ff1 e concentração de aerossóis variando de lxlO 4 a 5xl0 4 partem"3. 

No decaimento de um átomo de 2 1 8 Po que se encontre em suspensão no ar no estado associado, o 

átomo resultante, 2 1 4 Pb, pode ter, devido à energia da partícula alfa emitida, uma energia cinética de 

recuo da ordem de 103 eV. Essa energia é considerada alta se comparada à energia potencial de 

ligação de uma molécula adsorvida na superfície de uma partícula de aerossol (cerca de 1 eV). Dessa 

forma, existe a possibilidade de que um átomo de 2 , 8 P o , associado a uma partícula de aerossol, possa 

dar origem, por recuo durante o decaimento, a um átomo na forma não associada. 

Independentemente do fato dos descendentes do radônio estarem ou não associados às partículas em 

suspensão no ar, eles tendem a se depositar nas superfícies disponíveis no cômodo. Essa deposição 

é um dos principais processos de remoção de partículas em suspensão no ar, juntamente com a 

ventilação e, no caso de aerossóis radioativos, o decaimento. 
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Enquanto os dois últimos são processos bem conhecidos, e em geral, de fácil quantificação, existe 

uma grande quantidade de dados conflitantes no que se refere aos processos de deposição. Dois 

fatores contribuem de forma marcante para essa situação: a deficiência no conhecimento dos 

processos de interação de aerossóis com as superfícies e a dificuldade de comparar os resultados 

experimentais obtidos por diferentes pesquisadores, principalmente devido à variabilidade das 

condições experimentais e ambientais [Morowaska & Jamriska, 1996]. 

A taxa de remoção de partículas em suspensão no ar, no interior de uma residência, por deposição 

seca, é proporcionai à velocidade de deposição, à área da superfície disponível para deposição e 

inversamente proporcional ao volume do ambiente. A velocidade de deposição, por sua vez, é definida 

como a razão entre o fluxo de partículas em direção à superfície e a concentração de partículas no ar. 

A utilização desse conceito, nos estudos de deposição, é amplamente adotada, desde a sua introdução, 

por Gregory, em 1945, e por Chamberlain e Chadwick, em 1953, [Rochedo, 1994; Nazaroff et al., 

1993;Sehmel, 1980]. 

Bruno, [1983], demonstrou que, em uma primeira aproximação, a velocidade de deposição do 2 1 8 Po 

na forma não associada, pode ser estimada como sendo proporcional à raiz quadrada do coeficiente 

de difusão daquela partícula no ar, o que pode ser estendido para os outros produtos de decaimento 

do radônio [Knutson, 1988; Morowaska & Jamriska, 1996]. Como o coeficiente de difusão é 

inversamente proporcional ao tamanho da partícula, a velocidade de deposição dos produtos de 

decaimento do radônio não associado é maior do que a dos produtos de decaimento associados às 

partículas de aerossóis. Esse comportamento é observado experimentalmente, sendo comum que a 

razão entre elas atinja valores próximos a dez [Knutson et al, 1983 ;Knutson, 1988]. 

Na revisão apresentada por Sehmel [1980], ficam evidentes as dificuldades de quantificação da 

deposição seca de gases e de materiais particulados, devido à sua variação com características micro 

meteorológicas, características físicas e químicas do material em suspensão no ar e características 

físicas e químicas da superfície considerada. 
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Como decorrência dos processos de remoção de radônio e seus descendentes de meia-vida curta do 

ambiente interno de uma residência, esses radionuclídeos raramente se apresentam em equilíbrio 

radioativo. Para considerar esse desequilíbrio nas avaliações radiológicas, foram introduzidos pela 

International Commission on Radiological Protection [ICRP, 1987] os conceitos de concentração 

de energia potencial alfa e o de concentração equivalente ao equilíbrio1. Além disso foi definido o 

fator de equilíbrio, que traduz a razão entre a concentração equivalente ao equilíbrio da mistura e 

a concentração de atividade de radônio no ar. Esse fator é específico de cada ambiente, entretanto, 

na ausência de dados que permitam a sua determinação, utiliza-se o valor de 0,45 recomendado pela 

ICRP [ICRP,1987]. 

Além das condições de equilíbrio no interior das residências, é importante, sob o ponto de vista 

dosimétrico, o conhecimento da fração de descendentes não associados. Essa fração é definida 

como a razão da concentração equivalente ao equilíbrio dos descendentes do radônio presentes no 

ar na forma não associada e concentração equivalente ao equilíbrio total da mistura. O conhecimento 

desses parâmetros permite o cálculo da dose efetiva no pulmão e na região bronquial dos indivíduos 

expostos. 

4.3 - Aspectos normativos relacionados à exposição no interior de residências 

Conforme verificado anteriormente, a concentração de radionuclídeos naturais nos materiais de 

construção varia muito dependendo da sua origem, história geológica, características geoquímicas 

e de eventuais processamentos químicos a que são submetidos. Esse espectro de variação sugere a 

necessidade de introdução de algum tipo de controle, visando manter a exposição da população 

dentro de padrões aceitáveis sob o ponto de vista da proteção radiológica. 

Para comparar as atividades específicas de materiais com concentrações diferentes de Ra ,Th e K é 

necessário a introdução de um índice que represente a soma das atividades. Esse índice é 

Vide anexo A. 

-38-



normalmente denominado de atividade equivalente em rádio e corresponde à suposição de que 370 

Bq.kg"1 de 2 2 6 Ra, 260 Bq.kg'1 de 2 3 2 Th e 4800 Bq.kg' 1 de 4 0 K devem produzir uma taxa de dose 

absorvida de 1,5 mGy.ano"1 à altura das gônadas dos ocupantes da residência [Beretka e Mathew, 

1985]. Ressalte-se que tanto o 2 2 6 Ra como o 2 3 2 Th são considerados em equilíbrio secular com seus 

descendentes. Assim podemos escrever que: 

« • ^ ^ ( ^ . 1 . 4 3 1 + C V 0 4 077) 4.! 

onde: A^, A ^ e A K representam as concentrações de 2 2 6 Ra, 2 3 2 Th e 4 0 K expressas em Bq.kg - 1. 

Após as considerações de fatores de ocupação e blindagem, a dose efetiva decorrente de 10 Bq.kg"1 

de atividade equivalente ao rádio no material de construção corresponde a uma dose efetiva de 1 

mSv.ano*1 aos ocupantes da residência [Beretka & Mathew, 1985; CEC,1987; Shukla et al.,1995]. 

Assim, em muitos países adota-se a limitação para a concentração de radionucíídeos naturais em 

materiais de construção segundo a relação. 

A A A 
R a

 + + £_<l (4.2 
370 260 4800 

Entretanto, essa relação só leva em consideração a radiação externa à que estão expostos os 

ocupantes da construção. Para considerar os aspectos decorrentes da inalação de 2 2 2 Rn e seus 

descendentes, Krieger em 1981, segundo Beretka e Mathew [1985], sugeriu a alteração da fórmula 

anterior para: 

ARa + ^ T L +

 AK ^ (4.3) 

185 260 4800 

-39-



Essa fórmula considera o 2 2 2Rn, mas não contempla a possível contribuição d o 2 2 0 Rn, devendo ser 

salientado que tanto a fórmula 4.2 como a 4.3 consideram a existência de equilíbrio secular entre os 

radionuclídeos pertencentes às cadeias naturais. 

Mais recentemente, a ICRP [1993] estabeleceu alguns níveis de referência para o caso específico do 

radônio no interior de residências. Esses níveis foram estabelecidos de forma a orientar casos em que 

a exposição dos moradores justifique alguma forma de intervenção, entendendo-se intervenção como 

modificações aplicadas à residência ou ao comportamento dos moradores, antecedida de uma 

avaliação da justificativa e de um estudo de otimização. Sugere, ainda, que nos casos em que a dose 

efetiva anual possa exceder 10 mSv a intervenção será, quase sempre justificada. Vários países 

estabeleceram limites para a concentração de radônio no interior de residências, Ahmed [1992] 

apresentou um resumo desses limites transcrito na Tabela 4.5. 

Visando regulamentar a utilização de resíduos industriais em materiais de construção, o Conselho de 

Saúde da Holanda criou, em 1985, um comitê para estabeler limites para a radioatividade em 

materiais de construção. Passchier et al. [1986] apresentaram as conclusões desse comitê, que fixou 

limites para o incremento do equivalente de dose no interior de uma residência decorrente da 

utilização de um determinado material de construção. Na metodologia, adotada os equivalentes de 

dose devido à irradiação externa e à inalação de radônio e descendentes são avaliados e é verificado 

o incremento total que representam em relação aos materiais de construção normalmente utilizados 

no país. E liberado para uso irrestrito o material que provocar um incremento de equivalente de dose 

inferior à 0,1 mSv.ano"1. Quando o incremento do equivalente de dose estiver situado entre 0,1 e 0,5 

mSv.ano"1 o uso do material pode ser liberado sob condições, dependendo de uma análise mais 

detalhada das características específicas do material, de seu uso e da matéria-prima utilizada. Quando 

o incremento do equivalente de dose for superior a 0,5 mSv.ano"1 a utilização do material não é 

permitida. Toda a avaliação dos equivalentes de dose é efetuada através de modelos matemáticos para 

condições de exposição e de uso do material pré-estabelecidas e representativas para a população do 

país. 
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Tabela - 4.5 Valores recomendados para a concentração de atividade de Rn no interior 

de residências 

Limite para 

Nível de novas 

ação construções 

Pais (Bq.m- 3) (Bq.m- 3) Ano Observações 

Austrália 200 * 

Canada 800 * 1989 no futuro: cone. igual ao ar livre 

China 200 100 

Alemanha 250 250 1988 

Irlanda 200 200 1991 no futura: baixar o máximo 

possível 

Luxemburgo 250 250 1988 

Noruega 200 < 60 - 70 1990 60-70 :média nacional 

Suécia 200 70 

Grã-Bretanha 200 200 1990 

U.S.A. 150 igual ao ar 

livre 

1988 

CEC 400 200 1988 

ICRP 400 200 1984 

WHO 100 100 1985 

P. Nórdicos 400 100 1986 
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Capítulo 5 

Metodologia 

A avaliação do impacto radiológico de qualquer prática proposta, tem uma lógica bem definida, 

ou seja, devem ser quantificadas as fontes de radiação envolvidas, determinada a atividade de 

cada radionuclídeo significativo para a exposição do homem, devem ser estabelecidos cenários de 

exposição que simulem as situações reais e elaborados modelos que permitam antecipar as 

exposições a que o ser humano, provavelmente venha a ser submetido. 

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho foi dividido em três etapas: inicialmente foi 

efetuada a caracterização do fosfogesso no que se refere à concentração de atividade de 

radionuclídeos naturais, em seguida, foi estabelecido o modelo genérico de cálculo das doses, 

resultantes da presença de radionuclídeos naturais no material de construção, no interior de 

residências e, finalmente, efetuada a avaliação das doses decorrentes do uso de fosfogesso para 

cenários específicos de uso do material e de condições de exposição. 

5.1 Caracterização radiológica do fosfogesso 

Fica evidente a partir dos dados apresentados anteriormente, no item 3.3, a grande variabilidade 

das concentrações de atividade de radionuclídeos naturais no fosfogesso. existe uma dependência 

marcante com a origem da rocha fosfática e com o processamento químico adotado. 

A caracterização radiológica do fosfogesso pode ser dividida em quatro fases: seleção das 

empresas produtoras, amostragem, preparação das amostras para análise e análise radioquímica 

ou radiométrica. 

No Brasil existem, atualmente, quatro grandes empresas produtoras de ácido fosfórico a partir do 

beneficiamento de rochas fosfáticas. Neste trabalho, as amostras de fosfogesso foram obtidas junto 

a duas dessas empresas, que em conjunto, respondem por mais de 50% da geração do fosfogesso 

nacional, e às quais passaremos a denominar: empresa A e empresa B. Essas empresas beneficiam 
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concentrados de rocha fosfática de procedências diferentes, utilizando, basicamente, o mesmo 

processamento químico. 

As amostras foram coletadas objetivando caracterizar duas situações distintas quanto à idade do 

fosfogesso. Para tanto, foram coletadas amostras que representam o fosfogesso recém produzido, 

ao qual denominamos fosfogesso de processo, e o fosfogesso produzido há mais tempo, estocado 

ao ar livre, denominado de fosfogesso de pilha. 

As amostras de fosfogesso de processo foram coletadas, a cada turno de oito horas de operação 

da fábrica, de acordo com o programa de amostragem para garantia da qualidade adotado pelas 

indústrias. As amostras foram coletadas a cada período de 8 horas, resultando um conjunto de 28 

amostras para a empresa A e 14 amostras para a empresa B. 

Na amostragem do fosfogesso de pilha foi considerado o fato de que as pilhas de fosfogesso são 

formadas a partir da superposição de camadas de fosfogesso, correspondentes a diferentes 

períodos de produção, com umidade bastante elevada e em grandes áreas, resultando em pilhas 

com vários metros de altura. 

Além disso, como o fosfogesso é bombeado para o local de deposição na forma de suspensão, 

existe a possibilidade de separação granulométrica, com maior ocorrência de finos em alguns 

pontos da pilha. Como a atividade específica do fosfogesso varia de forma inversa ao tamanho da 

partícula, pode ocorrer uma distribuição não uniforme da concentração de atividade de 

radionuclídeos naturais na pilha [Rutherford et a i , 1995], sendo que, fatores meteorológicos 

também podem contribuir para a heterogeneidade da pilha. 

A amostragem das pilhas foi feita em pontos escolhidos de forma aleatória, onde foram coletadas 

amostras de aproximadamente 1 kg, com trado manual, a cada meio metro de profundidade até 

a profundidade máxima de dois metros, totalizando quatro amostras por ponto. A limitação do 

número de pontos foi ditada por fatores essencialmente econômicos, uma vez que a aplicação dos 

processos convencionais de amostragem de pilhas, para as dimensões das pilhas de fosfogesso 

(milhões de toneladas), iria envolver uma grande quantidade de amostras, e, conseqüentemente, 
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um custo extremamente alto. Dessa forma, foram coletadas amostras em 24 e 21 pontos nas 

empresas A e B, respectivamente. 

As amostras de fosfogesso de pilha e de processo foram secas até peso constante a 100°C, de 

acordo com procedimento adotado por Godoy [1989]. Após a secagem foram submetidas à 

redução de granulometria e posteriormente homogeneizadas e quarteadas. A seguir essas amostras 

foram combinadas resultando um total de 32 amostras compostas para a empresa A e 30 para a 

empresa B. As atividades de preparação das amostras foram executadas pela Coordenadoria do 

Laboratório de Poços de Caldas, COLAB/CNEN. 

As amostras assim preparadas foram analisadas, através de processos radioquímicos e 

radiométricos, determinando-se as concentrações de atividade de 2 3 8 U, 2 3 4 U, 2 3 0 Th, 2 2 6 Ra, 2 1 0 Pb , 

2 1 0 Po, da cadeia radioativa natural do urânio, 2 3 2 Th, 2 2 8 Ra, 2 2 8 Ac, 2 2 8 Th, pertencentes à cadeia do 

tório. O laboratório da COLAB/CNEN efetuou determinações de U total, Th total , 2 2 8 Ra e 2 2 6 Ra 

de acordo com os procedimentos analíticos estabelecidos em COLAB [1992]. Nos laboratórios 

do IRD foram determinadas as concentrações de atividade de: mü, 2 3 4 U, 2 3 0 Th, 2 2 6 Ra, 2 1 0 Pb, 2 1 0 Po, 

2 3 2 Th, 2 2 8 Ra, 2 2 8 Ac e 2 2 8 T h , segundo os procedimentos radioquímicos e radiométricos adotados 

usualmente [IRD, 1988]. As determinações das concentrações de atividade de 2 2 6 Ra e de 2 2 8 Ra, 

em algumas amostras, foram realizadas por espectrometria gama utilizando-se as linhas de 352 

e 609 keV, para o 2 2 6 Ra e de 911 e 969 keV para o 2 2 8 Ra. 

5.2 - Cálculo de dose 

A avaliação dos riscos para o homem decorrentes da adoção de uma determinada prática, que 

possa envolver a exposição à radiação, requer, em geral, o conhecimento quantitativo das vias 

através das quais os radionuclídeos possam ser, eventualmente, inalados, ingeridos ou provocar 

a exposição externa dos indivíduos. Essa necessidade motivou o desenvolvimento de métodos que 

simulam o comportamento de um determinado agente de risco no meio ambiente por meio e 

compartimentos. Neste trabalho, conforme mencionado anteriormente, foi adotado um modelo 

genérico de avaliação da dose recebida no interior de uma residência. Esse modelo consta de duas 

partes, que devido às suas particularidades, foram desenvolvidas separadamente; o cálculo da dose 

externa e o cálculo da dose decorrente da inalação de radônio e seus produtos de decaimento. 
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5.2.1 - Cenários de exposição 

Conforme discutido anteriormente, os principais usos do gesso, e potencialmente do fosfogesso, 

na indústria de construção civil são para o revestimento de paredes de alvenaria, na forma de 

painéis ou de argamassa, a construção de paredes internas, na forma de blocos ou de painéis 

(sistema "dry-wall"), e para o rebaixamento de forros, na forma de placas. 

O maior mercado desses produtos, de acordo com as características de ocupação do solo no 

Brasil, são os centros urbanos, principalmente as grandes cidades. Neste estudo, vamos considerar 

alguns pontos que são específicos da cidade do Rio de Janeiro, mas que acreditamos, sejam 

representativos dos grandes centros urbanos nacionais. 

Os apartamentos são a tipologia principal dos imóveis no RJ, representando cerca de 42% dos 

imóveis, e têm, em média, 79 m 2 de área. Casas e sobrados constituem a segunda tipologia de 

imóveis da cidade, representando 23 % do total, com uma área média de 87 m 2 , os outros tipos 

de ocupação do solo são as moradias proletárias, os imóveis territoriais e outros, que respondem 

por 12%, 12% e 11% do número total, respectivamente. Sendo que a área média da habitação 

proletária é de 48 m 2 [ SMU, 1995]. 

Por sua vez, o Código de Obras do Município do Município do Rio de Janeiro, estabelece alguns 

critérios sobre as dimensões de imóveis para a cidade. Segundo esse código as construções devem 

obedecer uma área mínima, dependendo do número de quartos da unidade . Além disso é fixada 

a área mínima exigida para um quarto ou sala, a altura mínima para os diversos cômodos, a área 

mínima das aberturas para ventilação e iluminação e as dimensões mínimas das portas. No anexo 

B são apresentados esses valores mínimos exigidos. É fixado também que qualquer moradia deve 

ser constituída de pelo menos um quarto, uma sala, cozinha e banheiro, sendo possível a 

construção de imóveis tipo conjugado desde que a unidade seja constituída de dois 

compartimentos habitáveis e a área da sala e cozinha conjugadas não deve ser inferior a 16 m 2, 

com largura mínima de 2 m [ Código de Obras, 1996]. 

O estabelecimento de uma residência de referência, que possibilite uma avaliação do incremento 

de dose, recebida por um morador hipotético, decorrente do uso de um determinado material de 
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construção, envolve muitas variáveis, sendo necessária a adoção de algumas hipóteses 

simplificadoras, e o conhecimento prévio da influência de alguns parâmetros nos mecanismos de 

exposição. 

No conjunto de residências de um centro urbano as dimensões dos cômodos são extremamente 

variáveis, e podem afetar de forma significativa a dose recebida pelo morador, tanto devido à 

radiação externa como pela inalação de radônio e seus descendentes. Pode ser demonstrado que, 

mantidas as espessuras das paredes, a dose devido à radiação externa aumenta com a diminuição 

das dimensões dos cômodos, o mesmo acontecendo com a dose interna se, além disso, 

mantivermos constante a taxa de ventilação. 

Assim, no caso de uma estimativa conservativa, a residência de referência deve ter as dimensões 

mínimas estabelecidas pelos órgãos competentes, que no caso considerado é de 30 m 2. Embora 

a legislação só estabeleça a área mínima para quarto ou sala, e que qualquer residência deve ser 

constituida de, pelo menos, um quarto, uma sala, cozinha e banheiro, para a casa de referência 

estabelecida neste estudo admitimos a área mínima dividida em três compartimentos de áreas 

iguais: a cozinha e o banheiro são considerados como um compartimento único por apresentarem 

características construtivas semelhantes, o quarto e a sala são compartimentos iguais, diferindo 

basicamente quanto ao tempo de ocupação durante o dia, conforme será discutido adiante. 

O fosfogesso, assim como o gesso natural, devido às suas características mecânicas e de 

solubilidade, não deve ser utilizado em paredes estruturais e externas, assim na residência de 

referência consideraremos seu uso em divisórias internas, na forma de blocos ou na forma de 

painéis. Além disso o fosfogesso pode ser utilizado na composição do cimento utilizado em 

argamassas e no concreto ou ainda em argamassas compostas de gesso e areia. Desta forma, 

foram estabelecidos quatro cenários de utilização do fosfogesso contemplando esses usos e que 

são detalhados na Tabela 5 . 1 . Considera-se que na área destinada à cozinha e banheiro, devido 

à utilização de encanamentos de água e aos tipos de acabamentos geralmente utilizados, seja 

possível utilização de blocos ou argamassa à base de fosfogesso somente em uma das paredes, de 

maior dimensão, sendo que as outras três serão consideradas como de alvenaria, sem utilização 

de fosfogesso. Consideramos, ainda, que todo o cimento utilizado em argamassa, para 

revestimento de paredes, e em concreto contém fosfogesso. 
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Tabela 5.1 - Cenários de utilização de fosfogesso no quarto e sala da 

residência de referência 

Paredes do quarto ou sala Teto Piso 

Cenário N a Material Material Material 

CN-1 2 alvenaria / painéis FG Placas FG Concreto com 

2 blocos FG FG 

CN -2 4 Alvenaria / argamassa Placas FG Concreto com 

com FG FG 

CN -3 4 Alvenaria /argamassa Placas FG Concreto com 

com cimento FG FG 

CN-4 4 Alvenaria /argamassa Alvenaria Alvenaria 

com FG argamassa FG argamassa FG 
a N= número de paredes em cada quarto ou sala. 

No cenário CN - l a parede considerada no cômodo correspondente à cozinha e banheiro é 

construída de blocos de fosfogesso, nos demais cenários o material considerado é igual ao 

utilizado nos cômodos correspondentes à sala e ao quarto. Em todos os cenários o teto e o piso 

da cozinha/ banheiro é igual ao descrito na Tabela 5.1 

Para efeito da avaliação da dose externa e das concentrações de radônio e descendentes no interior 

de cada compartimento é considerada a existência de portas e janelas, com dimensões mínimas 

iguais às fixadas no Código de Obras do Município do Rio de Janeiro. Sendo previstas a existência 

de uma porta e uma janela para o quarto, duas portas e uma janela para a sala e uma porta na 

parede considerada da área representativa da cozinha e do banheiro. Em nenhum dos cenários 

considerados foi levada em conta a aplicação de revestimentos, como pinturas, papéis de parede, 

e tc . 

Na avaliação da exposição interna decorrente da inalação de radônio e seus descendentes de meia-

vida curta, alguns parâmetros específicos do ambiente simulado são importantes, entre eles 
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ressalte-se a ventilação, a concentração de partículas de poeira em suspensão no ar e a superfície 

disponível para deposição de particulados no interior da residência. 

Na literatura existem muitos dados sobre as taxas de ventilação para países do hemisfério norte, 

onde por razões climáticas e econômicas, as construções apresentam uma estanqueidade bastante 

alta. Em países tropicais, é de se esperar que as taxas de ventilação sejam superiores àquelas 

observadas em climas temperados, entretanto não estão disponíveis dados médios representativos. 

Assumiremos, neste trabalho, uma taxa de ventilação 1.0 h_ 1como valor mínimo e que, portanto, 

resultaria na maior dose para o indivíduo exposto. Knutson [1988], apresentou como faixa de 

variação para a taxa de ventilação valores entre 0,2 a 1,5 h~lcom uma média geométrica, para 

países de clima temperado de 0,55 h"1. 

Da mesma forma, não existem dados referentes à concentração de poeiras no interior de 

residências para o Brasil. Estudos realizados em países europeus mostram que a concentração de 

partículas em suspensão no ar no interior de residências é extremamente variável, dependendo das 

atividades desenvolvidas e dos hábitos dos ocupantes da residência. Stoute et ai. [1987] 

demonstraram que atividades como fumar ou cozinhar podem causar um aumento de até duas 

ordens de grandeza nas concentrações de poeira normalmente encontradas. Neste trabalho 

adotaremos a concentração de 2 x 104part..cm"3 [0'Brien et a i , 1995]. 

Outro dado específico de cada ambiente é a área disponível para deposição de particulados, mais 

precisamente a relação entre essa área e o volume do cômodo considerado. Nessa relação devem 

ser consideradas todas as superfícies disponíveis, inclusive dos móveis. É importante considerar 

que o aumento da superfície disponível para deposição, devido aos móveis, implica em um 

decréscimo do volume, e essa relação, devido à multiplicidade de situações, não pode ser 

generalizada. 

Na residência de referência adotaremos a relação entre a área das paredes internas e o volume do 

cômodo considerado, traduzindo, assim, a situação existente em um cômodo sem móveis. Dessa 

forma a área disponível para deposição é mínima, e como a deposição é um processo de remoção 

do material em suspensão no ar, estaremos minimizando essa componente de remoção e, 

conseqüentemente, sendo conservativos no que tange à concentração de descendentes do radônio 

no ar. 
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As condições de ventilação das casas e a geração de aerossóis, dependem, principalmente, do 

comportamento individual dos moradores e, também, no caso da ventilação, de condições ditadas 

pela meteorologia do local (períodos de abertura de janelas, uso de ventilação mecânica, USO de 

aspiradores de pó, presença de fumantes, etc.). 

Outro ponto importante para a estimativa do equivalente de dose no interior de residências é o 

conhecimento do tempo efetivamente despendido no interior das mesmas, sendo interessante, 

também, conhecer o padrão diario dessa ocupação. Rochedo [1995], propôs fatores de ocupação 

quando do estabelecimento de cenários para a avaliação da exposiçãoà radiação em um ambiente 

urbano, após uma contaminação radioativa, considerando o tempo de permanência nos diversos 

compartimentos da casa (sala/cozinha, quartos, jardim) de acordo com a faixa etária dos 

moradores. A dificuldade em se utilizar esses valores nesta avaliação deriva do fato de que a sala 

e a cozinha foram considerados em conjunto, e, devido às características específicas do uso do 

gesso na construção civil, o cenário adotado exige que esses compartimentos sejam tratados de 

forma distinta. 

Outro estudo, este desenvolvido especificamente para avaliação dos fatores de ocupação, foi 

conduzido por Brown [1984], no Reino Unido. Neste estudo foram considerados os 

compartimentos: sala, quarto e outros. Essa classificação, apesar de não considerar a distribuição 

por faixa etária dos moradores, permite, no caso deste estudo, uma utilização mais direta dos 

valores encontrados, uma vez que, a residência de referência é considerada como sendo 

constituída dos mesmos três compartimentos, conforme citado anteriormente. Dessa forma esses 

valores serão utilizados neste trabalho, e estão condensados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Tempo de ocupação dos cômodos considerados na 

residência de referência. 

Cômodo Tempo de ocupação Percentual 

(h-ano'1) (%) 

Quarto 3600 41 

Sala 1660 19 

Cozinh.ftanh. 1310 15 

Total 6570 75 
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5.2.2 - Modelo de cálculo da dose devido à radiação externa 

Quando consideramos uma fonte e um detector pontuais, a fração da resposta desse detector, 

correspondente ao fluxo de radiação não espalhado, será a causada pelos fótons ou partículas que 

percorrem uma trajetória retilínea entre a fonte e o detector. Nessas condições pode-se simplificar 

a formulação do problema da penetração da radiação na matéria, através da hipótese de que toda 

a radiação que atinge o detector percorre esse caminho. Como conseqüência dessa hipótese, a 

atenuação que ocorre no material é representada por meio de uma expressão exponencial 

relacionada à distância entre a fonte e o detector. 

Isso decorre do fato de que a probabilidade (Pj) de um fóton colidir com um átomo do meio 

independe da história anterior desse fóton e pode ser considerada como proporcional à distância 

percorrida pelo mesmo (Áx ), quando esta tende a zero. Assim, podemos escrever: 

P_.=yi.Ax Ax-0 5.1 

portanto, a probabilidade do fóton não interagir é dada por : 

P=l-p .âx 5.2 

Como os eventos são independentes, para n intervalos Ax temos: 

P = ( l - ] i . A x ) n = ( l - ^ í ) n = e - v - x 5.3 

n 

Assim, a probabilidade de um fóton atravessar um meio de espessura x sem sofrer nenhuma 

interação é e-1" , onde p é o coeficiente total de atenuação do meio, que depende do material e 

da energia do fóton incidente. 
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O fluxo de radiação emitida por uma fonte pontual isotrópica, em um determinado ponto no 

espaço, depende ainda, da probabilidade de que os fótons emitidos, e não espalhados no meio, 

venham, efetivamente, a atravessar uma área infinitesimal dA situada, hipoteticamente, no ponto 

de interesse. Essa probabilidade, no caso de uma fonte isotrópica, é dada pelo ângulo sólido sob 

o qual essa área infinitesimal "vê" a fonte, dividido por 4TT, O U seja: 

onde : d é a distância entre o ponto de interesse e a fonte pontual considerada. 

Desta forma podemos escrever o fluxo de radiação não espalhada em um determinado ponto, (4>n, 

em fótons/cm2.s), devido a uma fonte pontual isotrópica, como sendo o produto da probabilidade 

(P) de que o fóton não sofra interação pela probabilidade (P g) de que esse fóton atinja uma área 

infinitesimal dA, no ponto onde o cálculo está sendo realizado, dividido pela área dA, assim: 

Entretanto, para uma melhor representação da situação real, existe a necessidade de 

considerarmos a contribuição da radiação espalhada para o fluxo no ponto de interesse. A 

contribuição dos fótons espalhados é introduzida nessa avaliação, através da multiplicação do 

fluxo não espalhado pelo fator de "buildup" (B). O fator de "buildup" é definido como a razão 

entre o fluxo total (<j>), devido à radiação espalhada e não espalhada, e o fluxo devido à radiação 

não espalhada (<(>„), assim: 

5.5 n 4nd 2 

5.6 

ou, ainda: 

e 

An.d2 

5.7 
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Os fatores de "buildup" dependem de uma série de parâmetros e das características particulares 

de cada problema, tais como: 

- a distancia percorrida pelo fóton no meio atenuante, expressa em número de caminhos livres 

médios percorridos (ux); 

- a configuração geométrica do meio atenuante, da fonte e do ponto onde o cálculo está 

sendo efetuado; 

- o tipo do meio, expresso em termos de número atômico para materiais elementares, para 

misturas geralmente é utilizado, como aproximação, o número atômico médio dos 

constituintes; 

- o tipo de grandeza que está sendo avaliada no ponto de interesse; 

a energia dos fótons emitidos pela fonte considerada. 

Apesar dos pontos enumerados acima, os fatores de "buildup" são tabelados de forma, até certo 

ponto, concisa e de grande utilidade prática. Isto é possível devido ao fato de que os coeficientes 

de atenuação da radiação gama variam de forma suave com a energia do fóton e com o número 

atômico do meio atenuante, possibilitando que, a partir de um número limitado de energias e de 

materiais atenuantes, seja possível a interpolação de outros valores. 

Da mesma forma, a determinação dos fatores de "buildup", para diferentes espessuras de material 

atenuante, pode ser efetuada a partir de um número limitado de espessuras, uma vez que esses 

fatores variam de maneira suave com a distância percorrida no meio atenuante, expressa em 

números de caminhos livre médios. 

Os fatores de "buildup" para fontes pontuais isotrópicas em meio infinito são tabelados, para 

cálculos de exposição no ar ou de deposição de energia no material atenuante, em função da 

energia do fóton e do número de caminhos livre médios. Esses valores podem ser obtidos 

experimentalmente ou teoricamente, através da solução da equação de transporte de fótons, em 

geral pelo método de Monte Carlo, nos casos de geometrias complexas, ou de momentos, no caso 

de meios infinitos. 
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Com o objetivo de reduzir a quantidade de dados necessários e fornecer meios analíticos de 

interpolação, uma série de fórmulas empíricas tem sido estabelecidas para a determinação do fator 

de "buildup" em função da distância de penetração. 

Na adoção de uma determinada fórmula para representar o valor do fator de "buildup", deve ser 

considerado que: o número de parâmetros independentes envolvidos deve ser minimizado; a 

expressão resultante para o fluxo deve ser de fácil integração; o valor do fator de "buildup" deve 

tender à unidade quando a espessura do meio atenuante tender a zero; e que a fórmula deve 

permitir a extrapolação para números elevados de caminhos livre médios (grandes espessuras). 

Neste trabalho utilizaremos a fórmula desenvolvida por Berger: 

B=l+a^.x.e b- M' x 5.8 

Essa fórmula tem a vantagem de envolver somente dois parâmetros (a e b) e de possibilitar a 

avaliação, em separado, das contribuições das radiações espalhadas e não espalhadas. Esses 

parâmetros dependem, tanto da energia inicial do fóton, como do número atômico médio do meio 

atenuante, sendo que a variação com a energia é tal que permite a interpolação de valores. A 

Figura 5.1 mostra o comportamento dos parâmetros a e b da fórmula de Berger, para uma fonte 

pontual monoenergética, em função da energia inicial do fóton. 

A equação (6) traduz o fluxo de radiação (fótons.cm^.s"1), a uma distância d, de uma fonte 

pontual isotrópica, monoenergética e que emite um fóton por segundo. Qualquer fonte de 

radiação pode ser tratada como um conjunto de fontes pontuais, e as exposições, decorrentes de 

cada uma delas, em um determinado ponto no espaço, pode ser tratada independentemente e, 

depois, somadas para a obtenção da exposição total. Esse tratamento pode ser utilizado para 

deduzir fórmulas analíticas de cálculo de exposição para uma grande variedade de geometrias de 

fontes. 
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Figura 5.1 - Parâmetros utilizados na fórmula de Berger para cálculo do fator de "buildup"para 

Kerma no ar devido a uma fonte de fótons monoenergética, tendo o concreto como meio 

espalhador. 

No caso do cálculo da exposição externa no interior de residências, decorrente dos radionuclídeos 

naturais contidos nos materiais de construção, cada parede pode ser considerada como uma fonte 

volumétrica plana, finita, com concentração uniforme de radionuclídeos naturais. Essa fonte 

volumétrica pode, então, ser tratada como um conjunto de fontes pontuais, monoenergéticas, com 

volume dv. O fluxo de fótons, em um determinado ponto no interior de um cômodo, será 

calculado através da soma dos fluxos parciais devido a cada volume elementar, dv, considerado. 

O fluxo total no ponto será o resultado de soma dos fluxos calculados para cada parede. 

Assim como a contribuição de cada fonte pontual pode ser somada, a contribuição de fótons, com 

diferentes energias e taxas de emissão, pode ser tratada da mesma forma, obtendo-se a equação 

básica do método, que no caso da geometria descrita na Figura 5.2, toma a seguinte forma: 

k C o ^ r B(E.,s) . e ~ * i E í U s

 t L 

4.n 1 1 ° 1
 J v d 2 

onde. 
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k - fator de conversão que depende da unidade escolhida 

C - concentração do radionuclídeo de interesse no material considerado, (Bq.kg"'); 

Ej - energia do i-ésimo grupo, (MeV); 

N(E t) - número de fótons com energias pertencentes ao grupo i emitidos por unidade de 

atividade, (fótons.Bq'1); 

ue(Ej) - coeficiente de atenuação linear no ar para fótons com energia E^cm" 1 ) ; 

u(Ej) - coeficiente de atenuação total no material considerado para fótons com energia E{ 

B(Ej,s) - fator de "buildup" para a energia E{ e espessura s do material considerado; 

s - distância que o fóton percorre no interior do material de construção considerado (cm); 

d - distância do ponto P onde está sendo avaliada a dose e o elemento de volume dv da 

fonte, (cm). 

sendo que s e d são determinados, para a geometria adotada, a partir de considerações puramente 

geométricas, em função das ordenadas x, y e z e x P , y P e z P do elemento de volume considerado 

e do ponto onde está sendo calculada a exposição, respectivamente. Assim, temos: 

p - densidade do material de construção, (kg.m' 3); 

(cm' 1); 

(x, y, z) = (x-xp)
 2 + (y-yp)

 2+ ( z - z p ) 2 5 .10 

s(x,y, z) = (y2+(x-xp)
2+(z-zp)

2) . y 
5.11 

B(E., s) =l+a(E.) .]i(E,) . s . e 5.12 
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Chilton et ali. [1984], apresentam os valores de a e b, determinados empiricamente, publicados 

pelo American Bureau of Standards (Figura - 5.1). Tendo em vista a maior disponibilidade de 

dados, os cálculos do fator de "buildup", serão realizados para o concreto e a correção para 

outros materiais será feita utilizando-se a relação : 

5.13 
P P 

A integral volumétrica, que aparece na equação 5.9, pode ser efetuada numericamente, por vários 

processos, neste trabalho adotamos o processo de Monte Carlo, que permite considerar, com 

facilidade a existência de portas e janelas no cômodo considerado. Serão utilizadas 3000 

simulações para cada parede e para cada energia considerada, de forma que o erro estimado na 

avaliação da integral, se manteve inferior a 7,5%. 

Como o objetivo deste trabalho é obter um modelo genérico de cálculo de dose externa devido 

à presença de radionuclídeos naturais nos materiais de construção, consideraremos que os 

radionuclídeos pertencentes às séries do urânio e do tório possam estar em desequilíbrio, dessa 

forma, as concentrações de atividade dos materiais de construção e a seleção do número de 

energias consideradas depende desse desequilíbrio radioativo. 

Para considerar o desequilíbrio radioativo dividimos as cadeias do U e do Th em subséries nas 

quais os radionuclídeos que as constituem podem ser considerados em equilíbrio. Consideramos, 

então o espectro gama de cada uma dessas sub-séries [ICRP, 1987], descartando os fótons com 

taxa de geração inferiores a 10 - 3 fótons por desintegração , conforme procedimento adotado por 

outros autores [Koblinger, 1978; Mustonen, 1984]. Entretanto, diferentemente desses autores, 

não desprezamos ou combinamos as demais linhas de emissão gama, considerando todas as 

energias restantes. As energias consideradas, as taxas de emissão de fótons por desintegração os 

coeficientes de atenuação no concreto e de absorção de energia no ar, além dos parâmetros para 

cálculo do fator de "build-up" pela fórmula de Berger constam do Anexo B. 
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No caso específico do fosfogesso, em decorrência da separação química ocorrida, consideraremos 

as contribuições das seguintes sub-séries: 

Série do 2 3 8 U 

2 3 8 U' 2 3 4 Th, 2 3 4 P a e 2 3 4 U; 

2 3 0 Th; 

2 2 6 Ra, 2 2 2Rn, 2 1 8 Po, 2 1 4 Pb, 2 1 4 Bi e 2 l 4 Po ; 

2 1 0 Pb, 2 , 0 Bi e 2 l 0 Po . 

Série do 2 3 2 Th 

2 2 8 R a e 2 2 8 Ac; 

^ T h , 2 M Ra, 2 2 0 Rn, 2 1 f i Po, 2 1 2 Pb, 2 1 2 Bi, 2 I 2 P o e 2 0 8 Tl. 

Assim, tomaremos por base o comportamento das concentrações de radionuclídeos com o tempo, 

descrito no sub-item 6.1 deste trabalho. No cálculo não foi consideraremos o decréscimo da 

concentração de atividade dos radionuclídeos devido à exalação de radônio do material de 

construção, o que o torna conservativo. 

5.2.3 - Modelo de cálculo de dose devido à inalação de radônio e descendentes 

a ) Cálculo da taxa de exalação 

O modelo proposto para o transporte de radônio através ou no interior de materiais de construção, 

parte da hipótese de que o material de construção é um meio poroso e que o transporte do radônio 

ocorre através do sistema de poros do material ocupados pelo ar. Em resposta a uma diferença 

de concentração de radônio, ocorre o transporte por difusão no sentido que tende a igualar as 

concentrações. 

A lei empírica que relaciona uma corrente difusiva a uma diferença de concentração é conhecida 

como lei de Fick. Essa lei estabelece que dada uma placa de material poroso (material de 
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construção) de espessura Az e as concentrações de um determinado fluido (radônio) Cl e C 2 , à 

esquerda e à direita da placa, respectivamente, então a densidade de fluxo devido à difusão, em 

condições de equilíbrio, J^f número líquido de moléculas, passando da esquerda para a direita por 

unidade de área da placa e por segundo) é proporcional à diferença de concentração AC=C 2-C 1, 

e inversamente proporcional à espessura Az. O limite para pequenas espessuras e pequenas 

diferenças de concentrações resulta: 

onde D e é o coeficiente efetivo de difusão do gás através do ar no sistema de poros do material, 

e o sinal negativo indica que o fluxo se dá no sentido da maior concentração para a menor. A 

adequação da lei de Fick tem sido verificada experimentalmente na descrição da difusão de gases 

em meios porosos homogêneos [Collé et al., 1980]. Considerando-se a difusão do radônio como 

unidirecional e aplicando-se a lei de Fick na equação básica de difusão, o perfil da concentração 

de radônio, em condições de equilíbrio, no interior do material pode ser descrito por: 

d 2C 0 R.p.E.X0 

dx¿ ri 

onde: 

C 0 -concentração de radônio na posição x no interior do material de construção 

(Bq.m-3); 

D - coeficiente de difusão do radônio no material de construção (m 2.h _ 1); 

X0 - constante de decaimento do radônio (h"1); 

R - atividade de 2 2 6 Ra ou 2 2 4 Ra no material de construção (Bq.kg 1); 

Q - densidade do material (kg.m"3); 

E - taxa de emanação do radônio para o material considerado; 

n - porosidade total do material. 

Assumindo que o transporte através do material de construção ocorre somente por difusão, e que, 

a concentração de radônio possa ser considerada desprezível em ambos os lados de uma parede 
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de espessura d^ quando comparada à concentração nos poros do material, a taxa de exalação 

pode ser calculada como: 

d 
J=R.E.An.p.L.tanh w 5.16 

2.L 

onde L é o comprimento efetivo de difusão do material, sendo: 

5.17 

b) Modelo de cálculo da concentração de radônio e seus produtos de decaimento no interior 

de uma residência 

Jacobi [1972], publicou um modelo matemático que descrevia o comportamento do radônio no 

interior de minas de urânio. Porstendorfer et al. [1974], adaptou esse modelo para descrever o 

comportamento do radônio e seus produtos de decaimento no interior de residências. Knutson 

demonstrou em 1988 que esse modelo descrevia de maneira satisfatória as concentrações dos 

radionuclídeos de interesse no interior de residências, principalmente no que se refere à 

determinação do fator de equilíbrio e da fração de descendentes do radônio não associados a 

aerossóis, como já mencionado anteriormente, dois parâmetros importantes na avaliação da dose 

recebida pelo ser humano em decorrência da exposição ao radônio. Nesse modelo são 

considerados os termos de remoção referentes à ventilação, associação e deposição ilustrados, 

para o caso do 2 2 2 Rn, na Figura 5.2. 

Se assumimos que o radônio que entra no cômodo é completamente e uniformemente distribuído 

no volume do cômodo (hipótese da mistura completa), a variação da concentração de radônio no 

interior de um cômodo pode ser expressa por: 

5.18 
dt 
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onde: 

C 0 ' = concentração de radônio no interior da residência (Bq.m 3); 

J = taxa de exalação do radônio (Bq.m^.h"1); 

S = superfície disponível para exalação (m 2); 

V = volume do cômodo (m 3); 

Àv = taxa de ventilação do cômodo (h 1 ) ; e 

X0 = constante de decaimento do radônio (h _ 1). 

associado 

Po-218 

Pb-214 

Bi 214 

nao 
associado 

Rn-222 

P depositado 

Po-218 Po-218 

Pb-214 * Pb-214 

Bi-214 Bi-214 

Pb-210 

Figura - 5.2 -Processos físicos envolvidos no comportamento dos descendentes do radônio no 

interior de uma residência. 

Assumindo a hipótese de que o radônio se dilui instantaneamente e igualmente por todo o volume 

do cômodo considerado, a concentração de radônio, para uma situação estacionária, pode ser 

descrita por: 
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5.19 

O ar contém normalmente um número enorme de pequenas partículas sólidas e líquidas chamadas 

comumente de aerossóis. Essas partículas estão distribuídas em uma faixa bastante grande de 

tamanho podendo variar de dimensões atômicas a até vários micrômetros de diâmetro. Todas as 

atividades domésticas contribuem, de alguma forma, para a variação da concentração de 

aerossóis e da distribuição de tamanhos de partículas em suspensão. 

Uma vez assumida a hipótese da mistura completa, os descendentes do radônio serão gerados por 

decaimento radioativo de maneira uniforme em todo o volume do cômodo. Da mesma forma que 

para o radônio, a ventilação afetará as concentrações de seus produtos de decaimento. Além 

disso, o comportamento dos filhos do radônio no ar é afetado por um processo de associação aos 

aerossóis. Sendo encontrados no ar na forma associada e não associada. Esse processo de 

associação pode ser matematicamente descrito por um termo de primeira ordem, como se segue: 

Conforme discutido no Capítulo 4, a constante de associação é definida como o produto do 

coeficiente de associação (p(d)) pela concentração de aerossóis no ar. Como a associação depende 

da distribuição de tamanho de partículas em suspensão no ar (f(d)), podemos escrever: 

x.=x . c.1 

i a i 

5.20 

onde: 

X a - taxa de associação do radionuclídeo i (Bq.m~3.h"1) 

Xa - constante de associação (h-1); 

Q u - concentração do descendente i no ar na forma não associada (átomo.m"3). 

5.21 

onde: 
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p(d )- coeficiente de associação para partículas com diâmetro d (m 3 .h-l); 

N - número de partículas em suspensão no ar (part..m"3); 

f(d) - a fiinção de distribuição de tamanho de partículas do aerossol. 

Nas avaliações das taxas de associação são usados, em geral, valores médios de p(d), 

característicos das distribuições de diâmetros de partículas normalmente encontradas no ar no 

interior de residências. Portanto, a taxa de associação ( X á ) pode ser escrita como: 

X. = $.N.CU 5.22 i r i 

Outro processo de remoção de descendentes do radônio do ar no interior de residência, conforme 

discutido anteriormente, é o processo de deposição nas superfícies disponíveis no interior do 

cômodo considerado. Como o material depositado, em uma primeira aproximação, não está 

disponível para ser inalado pelos habitantes da residência, a deposição complementa a ventilação 

como uma das formas de redução da dose decorrente da inalação dos produtos de decaimento do 

radônio. Conforme discutido no capítulo 4, podemos definir as constantes de deposição de 

radionuclídeos, na forma não associada e associada, como sendo: 

G/=^ . ( | ) 5.23 

S_ 

V 
5.24 

onde: 

Q¡ u - constante de remoção do descendente i do radônio na forma não associada (h"1); 

Qja - constante de remoção do descendente i do radônio na forma associada (h"1); 

v d

u - velocidade de deposição de descendentes do radônio na forma não associada (m.h"1), 

v d

a - velocidade de deposiçãode descendentes dedo radônio na forma associada (rn.li"1); 

S - superfície disponível para deposição (m 2); 

V - volume do cômodo (m3). 
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Conforme discutido anteriormente, no decaimento alfa de um átomo que se encontre em 

suspensão no ar no estado associado, existe a possibilidade de que um átomo de um descendente 

do radôrúo que esteja associado a uma partícula de aerossol, possa dar origem, por recuo durante 

o decaimento , a um átomo na forma não associada. Essa probabilidade de liberação por recuo 

é denotada por p r 

Assim, de uma forma genérica podemos descrever o comportamento dos descendentes de meia-

vida curta do radônio no interior de um cômodo através das equações: 

dCu 

-=X ,CU +X..Cf+p. 1.A,.C.
a

l-(X +X.+X +Q ) .Cf 5.25 
qI£ v i,a i í-l ̂ i-l 1 í-l v í a ^u' i 

dCa 

-=X .Cf +X.. (1-p. ,) .Cf+X .CU-(X +X.+Qa) .Cf 5.26 

ç^-f- v i,a i > ^1-1' í-l a i N v í * í 

No modelo utilizado, só é considerada a liberação por recuo de átomos associados à aerossóis, 

uma vez que, devido às características de difusão e do fluxo de ar próximos à superfície das 

paredes, a liberação desses átomos a partir do material depositado nas superfícies pode ser 

considerada desprezível. 

Para uma situação de equilíbrio (estacionária) a concentração de atividade dos descendentes do 

radônio nas formas não associada e associada, no interior de uma residência, são determinadas 

pelas equações 5.27 e 5.28, respectivamente. 

X . C u +X,.Cu+p. ,X..Cf, 
si u_ v i,a i í-l ̂  í-l i i-l r 

C . D . Z I 
X +X.+X +QU 

v i a x 
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X .Cf +(l-p. ,)X,.Ca+X . C u 

5 . 2 8 

Conhecendo-se as concentrações de atividade dos descendentes do radônio podemos calcular a 

concentração em termos de energia potencial alfa total da mistura da fração associada e não 

associada C p que conforme definida no Anexo xx pode ser calculada pela fórmula 

C = £ , C =T. C , . - ^ 5 . 2 9 

onde: 

C Í = C Í + C I 5 - 3 0 

No Sistema Internacional Cp^ é expressa J.m"3. 

Ainda de acordo com as definições fornecidas no Anexo A, podemos calcular as concentrações 

equivalentes ao equilíbrio para as misturas de descendentes de radônio e de torônio no ar. 

Assim, para o 2 2 2 Rn temos: 

C e < T f 2 2 2 j ? n = 0 . 1 0 5 . q + 0 . 5 1 6 . C 2 + 0 . 3 7 9 . C 3 + 6 e - 8 . C4 5 . 3 1 

e para o 220Rn 

C 2 2 0 ^ = 7 e - 6 . q + 0 . 9 1 3 . C 2 + 0 . 087 . C 3 + 8 e - 1 2 . C 4 5 . 3 2 
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O equivalente de dose devido à inalação do radônio e descendentes de meia-vida curta é calculado 

com base nessa concentração equivalente ao equilíbrio total. Além desse, outro parâmetro 

importante na avaliação da dose recebida por um indivíduo no interior de uma residência é 0 

tempo de ocupação, que traduz a fração do tempo que um indivíduo passa no interior de sua 

residência. Neste modelo utilizaremos os valores de ocupação mostrados na Tabela 5.2 e o 

equivalente de dose total será a soma dos equivalentes de dose recebidos em cada cômodo. 

Assim, temos: 

H=FD.T.C +FD.T .C +FD.T.C 5 33 

E q eq, q s eq, s a eq, c • -* ** 

onde T q , T c e T s são os tempos de ocupação nos cômodos considerados e FD é o fator de dose 

recomendado pela ICRP para a exposição aos filhos do radônio e do torônio no interior de 

residências, e que são iguais a 1,0. 10"5 e 3,9. 10"5 mSv por Bq. h . m"3, respectivamente [ICRP, 

1987], no caso de um indivíduo adulto. 
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Capítulo 6 

Resultados e discussão 

6.1 -Caracterização radiológica do fosfogesso 

No Anexo C são apresentados os resultados individuais das concentrações de atividade dos 

radionuclídeos de meia-vida longa das séries do urânio e do tório nas diversas amostras de 

fosfogesso coletadas. Esses resultados foram tratados estatisticamente com o uso do programa 

computacional GRAF [Conti, 1989], agrupando-se por empresa e origem da amostra, isto é, 

fosfogesso de pilha ou de processo. 

Para cada grupo, as concentrações de atividade apresentam distribuição log-normal cujos valores 

das médias geométricas e desvios geométricos,são apresentados nas Tabelas 6.1 a 6.4, 

respectivamente para fosfogesso de processo e pilha, da empresa A, e processo e pilha, da 

empresa B. Verificou-se que as amostras de fosfogesso de pilha e de processo representam 

populações diferentes e, portanto, devem ser consideradas independentemente nos cálculos de 

dose para os diferentes cenários. Essa diferenciação é esperada uma vez que, ao longo do tempo 

de estocagem, o fosfogesso de pilha está submetido a processos químicos e físicos que podem 

alterar a distribuição relativa dos radionuclídeos nas pilhas. 

Os resultados obtidos são inferiores àqueles descritos na literatura para o mesmo tipo de material, 

representando em média valores 30% inferiores aos encontrados por Horton et al. [1988], Hull 

& Burnett [1996], e da revisão apresentada por Rutherford [1996]. Entretanto, os resultados 

mostram concentrações de atividade de 2 2 6 Ra e 2 2 8 Ra coerentes com a faixa de variação dos 

resultados obtidos, no Brasil, por Godoy [1989], que analisou uma gama bastante ampla de 

amostras de fosfogesso produzido no País. 

As amostras de fosfogesso de pilha e de processo da empresa A apresentam uma partição de 

radionuclídeos dentro do que era esperado, indicando que os isótopos de Ra são, efetivamente, 

concentrados no fosfogesso e que os isótopos de urânio e tório seguem, de forma predominante, 

-66-



com o ácido fosfórico produzido. Esse comportamento não foi observado com o Th, que, 

devido à sua taxa de formação a partir do decaimento do 2 2 8 Ra e do 2 2 8 Ac, pode apresentar, no 

fosfogesso de pilha, concentração de atividade da mesma ordem daquela do nuclídeo gerador. As 

diferenças de concentração de atividade entre os mesmos radionuclídeos de meia-vida longa no 

fosfogesso de processo e de pilha decorrem, além dos processos químicos e físicos que atuam 

sobre o fosfogesso estocado, das características da rocha fosfática tratada na ocasião. 

Os resultados obtidos na análise do fosfogesso da empresa B são bastante superiores àqueles 

encontrados para a empresa A, isso decorre do fato dessas empresas explorarem jazidas de rocha 

fosfática diferentes, com diferentes teores de urânio e tório. Outro aspecto marcante dos 

resultados desta empresa é a partição relativa dos radionuclídeos pertencentes à série do tório. 

Nota-se que as concentrações de atividade do B 2 T h são superiores às do 2 2 8 Ra, com uma relação 

2 2 8 Ra/ 2 3 2 Th de 0,88 e 0,93, para pilha e processo, respectivamente, contrariando os resultados 

apresentados na literatura. 

Tabela 6.1 Concentração de atividade de radionuclídeos naturais no fosfogesso de 

processo da empresa A 
N Média Desvio Valor Valor 

Radionuclídeo geométrica geométrico mínimo máximo 

(Bq.kg 1) (Bq.kg 1) (Bq.kg 1) 
238TJ 28 18 1,4 6 25 
234TJ 14 18 1,1 13 22 
2 2 6 Ra 28 91 1,3 52 185 
2 2 8 Ra 28 112 1,5 38 275 
2 3 2 T h 28 39 1,4 24 64 
2 3 0 Th 14 38 1,3 24 53 
2 2 8 Th 14 84 1,3 53 119 
2 1 0 Pb 14 62 U 45 97 

Esse comportamento sugere que, na empresa B, uma fração da rocha fosfática utilizada não está 

reagindo durante o ataque ácido e segue com o filtrado para o fosfogesso. Para averiguar esse 

comportamento, procedeu-se uma análise cristalográfica do material no Centro de Tecnologia 

Mineral (CETEM). Os resultados indicam a presença, no fosfogesso, de uma estrutura cristalina 

contendo tório e que é pouco atacada durante o processamento químico adotado. Essa pesquisa 

se encontra em desenvolvimento e os resultados, embora preliminares, confirmam a hipótese 
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inicial. Outro fato difícil de explicar é o valor elevado de 2 i a Pb no fosfogesso de pilha da empresa 

B face ao resultado obtido para o 2 2 6 Ra ( cerca de 1,5 vezes superior), esse enriquecimento só foi 

observado no fosfogesso de pilha e, em princípio, contraria o comportamento esperado a partir 

das determinações feitas para o fosfogesso de processo da mesma empresa, que apresentou 

valores de concentração de atividade de 2 1 0 Pb inferiores às encontradas para 2 2 6 Ra. Todos estes 

resultados evidenciam os diversos fatores que influenciam o padrão de distribuição dos 

radionuclídeos nas amostras de fosfogesso. 

Tabela 6.2 Concentração de atividade de radionuclídeos naturais no fosfogesso de pilha 

da empresa A 
Radionuclídeo N Média Desvio Valor Valor 

geométrica geométrico mínimo máximo 

(Bq.kg 1) (Bq.kg 1) (Bq.kg 1) 
238TJ 32 14 1,4 6 21 
2 3 4 L T 16 16 1,2 12 21 
2 2 6 Ra 32 65 1,3 28 102 
2 2 8 Ra 32 54 1,6 11 126 
2 3 2 T h 32 30 1,4 12 49 
2 3 0 T h 16 30 1,2 23 44 
2 2 8 T h 16 63 1,3 39 100 
2 1 0 p b 16 65 1 5 20 119 

Como, na construção civil, o fosfogesso será utilizado em aplicações que objetivam durar longos 

períodos é interessante uma avaliação do padrão de distribuição das concentrações de atividade 

dos radionuclídeos naturais, ao longo do tempo, nos diversos grupos de amostras. Para tanto 

foram calculadas as atividades desses radionuclídeos ao longo de um período de 100 anos, 

considerando as concentrações de atividade medidas como sendo as iniciais. As Figuras 6.1 e 6.2 

mostram o resultado desses cálculos. Os radionuclídeos de meia vida curta não estão incluídos 

nesses gráficos, uma vez que pode ser demonstrado que, para os intervalos de tempo de interesse, 

eles estariam em equilíbrio com o seu precursor de meia vida longa, mesmo se considerarmos a 

sua atividade inicial como sendo igual a zero. 

Em relação aos radionuclídeos da série do urânio observa-se que, para o gesso de processo da 

empresa A, as relações das concentrações de atividade 2 2 6 Ra, 2 3 0 Th e 2 3 8 U se mantêm constantes, 

como era esperado. No caso do 2 l 0 P b , devido ao fato da sua atividade inicial ser inferior à de 
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Figura -6.1- Comportamento temporal da concentração de atividade de radionuclídeos 
naturais no fosfogesso da empresa A. 
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Figura -6.2- Comportamento temporal da concentração de atividade de radionuclídeos 
naturais no fosfogesso da empresa B. 
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^Ra, nota-se um crescimento até que o equilíbrio com este seja atingido, após cerca de 80 anos. 

Deve ser salientado que, na avaliação da concentração de atividade do 2 1 0 Pb, não estão sendo 

consideradas as perdas devido à exalação do 2 2 2 Rn. 

Para o gesso de pilha da empresa A verificamos que esse comportamento se mantém, se não 

considerarmos os outros mecanismos ambientais de remoção que podem ocorrer no 

armazenamento a céu aberto. Excetua-se, nesse caso, o 2 1 0 Pb, para o qual se esperaria um 

crescimento ao longo do período considerado que, de acordo com os resultados, parte de uma 

situação inicial de equilíbrio com o 2 2 6 Ra. 

Tabela 6.3 Concentração de atividade de radionuclídeos naturais no fosfogesso de 

processo da empresa B. 
Radionuclídeo N Média Desvio Valor Valor 

geométrica geométrico mínimo máximo 

(Bq.kg 1) (Bq.kg 1 ) (Bq.kg 1 ) 
238TJ 14 54 48 65 
2 3 4 u 7 54 i,i 46 63 
2 2 6 Ra 14 108 1,6 35 173 
2 2 8 Ra 14 198 1,8 42 296 
2 3 2 T h 14 214 1,2 170 309 
2 3 0 T h 7 172 1,2 130 216 
2 2 8 Th 7 287 1,1 236 329 
2 1 0 p h 7 67 U 29 105 

Este mesmo padrão de distribuição é observado no caso do fosfogesso da empresa B, com a 

diferença de que o 2 , 0 Pb tem concentração de atividade superior à do 2 2 6 Ra no fosfogesso de pilha, 

determinando, nesse caso, um comportamento da sua concentração de atividade decrescente ao 

longo do tempo. 

O comportamento dos radionuclídeos pertencentes à cadeia do tório ditado pelo valor das 

concentrações de atividade iniciais de 2 3 2 Th, 2 2 8 Ra e 2 2 8 Th, sendo que o 2 2 8 Th tende a entrar em 

equilíbrio com o ^^Ra e em seguida ambos tendem ao equilíbrio radioativo com o 2 3 2 Th, precursor 

da série . Os gráficos apresentados nas figuras 6.1 e 6.2, mostram que, uma vez rompido o 

equilíbrio durante o ataque químico da rocha fosfática o mesmo só será restaurado, no caso 

analisado, em cerca de 30 anos. Como os principais emissores gama da cadeia do tório têm suas 
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atividades controladas pela do 2 2 8 Ra e pelo 2 2 8 Th e, este ultimo, controla a atividade de 2 2 4 Ra que 

é o gerador do 2 2 0 Rn, esse desequilíbrio torna-se importante quando queremos avaliar as 

conseqüências radiológicas de materiais de construção originados de alguma forma de tratamento 

químico, como no caso do fosfogesso. 

Tabela 6.4 Concentração de atividade de radionuclídeos naturais no fosfogesso de pilha 

da empresa B 
Radionuclídeo N Média Desvio Valor Valor 

geométrica geométrico mínimo máximo 

(Bq.kg 1) (Bq.kg 1) (Bq.kg 1 ) 
238TJ 30 77 1,2 52 116 
234TJ 15 67 1,2 53 83 
2 2 6 Ra 30 184 1,8 50 319 
2 2 8 Ra 30 154 2 42 384 
2 3 2 T h 29 174 1,3 99 268 
2 3 0 T h 14 176 1,3 110 281 
2 2 8 Th 14 234 1,3 147 331 
2 1 0 p h 15 275 1 4 163 513 

6.2 - Doses individuais devido à inalação do 2 2 0 Rn e filhos 

A Tabela 6.5 mostra os valores estimados da taxa de exalação inicial, caracterizada pelo 

desequilíbrio radioativo, e a sua variação até o equilíbrio ter sido restabelecido (-40 anos), os 

valores apresentados são referentes à parede 3 do quarto para os cenários considerados e ao uso 

do gesso de pilha da empresa B. Como conseqüência da variação da atividade de 2 2 8 Th com o 

tempo a taxa de exalação também deve variar. 

A relação entre a situação inicial e aquela atingida no equilíbrio será a mesma que a existente entre 

as concentrações iniciais de atividade de 2 2 8 Th e a de 2 3 2 Th. O comportamento intermediário será 

ditado pela relação entre a concentração de atividade de 2 2 8 Ra e de 2 3 2 Th. Caso essa relação seja 

maior que um, a taxa de exalação será decrescente até a situação de equilíbrio ser atingida; caso 

a relação seja inferior a um, a taxa de exalação será decrescente, durante um intervalo de tempo, 

até que o 2 2 8 Th entre em equilíbrio com o 2 2 8 Ra e acompanhará o crescimento deste até que o 
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equilíbrio com o 2 3 2 Th seja atingido. No caso ilustrado na Tabela 6.5, o valor mínimo da taxa de 

exalação é atingido em aproximadamente 10 anos, correspondendo a 70 % do valor inicial. 

Tabela - 6.5 Taxa de exalação d e 2 2 0 Rn considerando o uso do gesso de pilha da 

empresa B 

Cenário Taxa de exalação de 2 2 0 Rn (Bq.m^.h'1) 

t ^ O t^_5 t = 20 t = 40 

C N - 1 5,01 E+3 3,68 E+3 3,66 E+3 3,73 E+3 

C N - 2 2,54 E+2 1,87 E+2 1,86 E+2 1,89 E+2 

C N - 3 5,44 4,00 3,98 4,05 

C N - 4 2,54 E+2 1,87 E+2 1,86 E+2 1,89 E+2 

t = tempo em anos 

Esse comportamento demonstra a necessidade da determinação desses três radionuclídeos 

quando se objetiva caracterizar, em termos de dose individual, um material de construção 

composto por resíduos industriais nos quais o equilíbrio radioativo tenha sido rompido. 

As Figuras 6.3 e 6.4 apresentam a variação do equivalente de dose, para um indivíduo exposto 

nas condições descritas nos cenários adotados, ao longo do tempo, sendo aplicáveis, neste caso, 

as mesmas observações realizadas, sobre o comportamento temporal da taxa de exalação, em 

relação às concentrações de atividade de 2 2 8 Ra, 2 2 8 Th e 2 3 2 Th no fosfogesso utilizado. 

Como, uma vez mantidas as condições ambientais, o equivalente de dose devido à inalação do 

2 2 0 Rn e descendentes depende da concentração de atividade de 2 2 8 Th no material de construção, 

os valores mais elevados são aqueles relacionados ao cenário CN - 1 com a utilização de 

fosfogesso de pilha da empresa B, pois correspondem ao uso mais intensivo de fosfogesso com 

as maiores concentrações desse radionuclídeo. Analogamente, o cenário CN - 4, com a utilização 

de fosfogesso de pilha da empresa a apresenta os menores valores de equivalente de dose 

decorrentes da inalação de torônio, devido ao uso menos intensivo de fosfogesso correspondente 

ao cenário e à baixa concentração de 2 2 8 Th encontrada nesse fosfogesso. As Tabelas 6.6 a 6.9 
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apresentam os valores de equivalente de dose máximos, mínimos e aqueles correspondentes ao 

equilíbrio da cadeia do ^ T h . 

Os valores máximos encontrados são superiores ao mencionado peio UNSCEAR [UNSCEAR, 

1993] como valor de referência para a exposição de indivíduos no interior de residências (0,067 

mSv.ano' 1). Vanmaarcke, [1997] , apresentou um valor similar aos obtidos neste trabalho, 

utilizando a modelagem de um cômodo de referência para as condições belgas, partindo de 

medidas de taxa de exalação em placas de fosfogesso. Ainda nesse trabalho, foi determinada a 

influência da pintura sobre as taxas de exalação de torônio, indicando uma redução na taxa de 

exalação de até um fator 20. A aplicação de um fator dessa magnitude pode reduzir o valor do 

equivalente de dose, a níveis comparáveis àqueles existentes no interior de residências devido ao 

uso de outros materiais de construção, que não fosfogesso. 

Neste trabalho não foi considerado o efeito de pinturas sobre as paredes com fosfogesso, devido 

ao fato de que uma das vantagens da utilização do gesso na construção de paredes e divisórias é 

a sua capacidade de absorver ou liberar água, dependendo das condições ambientais , tornando-o 

eficiente na resistência a incêndios e no controle da umidade no interior da construção. As tintas 

recomendadas para esse tipo de parede são formuladas à base de silicatos que permitem essa troca 

com o ambiente, e que, por isso, não devem atuar como barreiras eficientes para o torônio. 

Tabela - 6.6 Equivalente de dose efetiva anual devido à inalação de 2 2 0 Rn decorrente do 

uso de fosfogesso de pilha 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano'1) 

Empresa A B 

Cenário Máximo Mínimo Equilíbrio Máximo Mínimo Equilíbrio 

C N - 1 0,38 0,18 0,18 1,40 0,99 1,04 

C N - 2 0,29 0,13 0,13 1,05 0,75 0,79 

C N - 3 0,27 0,13 0,13 0,99 0,70 0,74 

C N - 4 0,09 0,04 0,04 0,32 0,23 0,24 
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Figura -6.3- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual,devido à inalação 
de 2 2 0 Rn, decorrente do uso do fosfogesso das empresas A e B nas condições 
dos cenários CN-1 e CN-2. 
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Figura -6.4- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual,devido à inalação 
de 2 2 0 Rn, decorrente do uso do fosfogesso das empresas A e B nas condições 
dos cenários CN-3 e CN-4. 
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Tabela -6 .7 Equivalente de dose efetiva anual devido a inalação de 2 2 0 Rn decorrente do 

uso de fosfogesso de processo 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano"1) 

Empresa A B 

Cenário Máximo Mínimo Equilíbrio Máximo Mínimo Equilíbrio 

CN - 1 0,57 0,24 0,24 1,72 1,25 1,28 

C N - 2 0,43 0,18 0,18 1,29 0,94 0,96 

C N - 3 0,40 0,17 0,17 1,21 0,88 0,90 

C N - 4 0,13 0,05 0,05 0,39 0,29 0,29 

6.3 - Dose individuai devido à inalação do 2 2 2 Rn e filhos 

Os resultados do cálculo das taxas de exalação na parede 3 do quarto da residência de referência 

adotada, para os cenários considerados, são apresentados na Tabela 6.8. Também nesse caso, 

como esperado, os valores maiores correspondem ao cenário CN-1 e ao uso do fosfogesso de 

pilha da empresa B, como decorrência do uso mais intensivo de fosfogesso e do valor da 

concentração de 2 2 6 Ra, precursor d o 2 2 2 Rn, no fosfogesso de pilha da empresa B . 

Tabela - 6.8 Taxa de exalação de 2 2 2 Rn na parede 3 do quarto da residência de 

referência. 

Cenário Taxa de exalação de 2 2 2 Rn (Bq.m' 2 .^ 1) 

Pilha A Processo A Pilha B Processo B 

C N - 1 2.29 E+0 3.21 E+0 6.49 E+0 3.80 E+0 

C N - 2 1.97 E-l 2.77 E-l 5.60 E-l 3.28 E-l 

C N - 3 4.22 E-3 5.92 E-3 1.20 E-2 7.01 E-3 

C N - 4 1.97 E-l 2.77 E-l 5.60 E-l 3.28 E-l 

Observa-se que os resultados obtidos para o cenário CN-1 ( que corresponde a blocos de 

fosfogesso com espessura de 7,6 cm), apresentam uma faixa de variação próxima da apresentada 

por Lettner e Steinhãusler, [1988], que é 2,2 a 4,8 Bq.m^.h"1, para blocos de fosfogesso com 10 

cm de espessura, e são superiores, exceto para o fosfogesso de pilha da empresa A, aos valores 
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adotados, como representativos, pela OECD/NEA (0,123 e 2,59 Bq.m"2.!!"1). Os outros cenários, 

independentemente do tipo de fosfogesso utilizado, apresentam resultados compatíveis com esses 

níveis. Os valores calculados são, ainda, superiores aos determinados por Doce, [1997], para 

gesso de origem comercializado no Rio de Janeiro. Essa diferença é esperada, uma vez que o 

gesso natural apresenta, em geral, baixas concentrações de atividade de 2 2 6 Ra [Godoy, 1989]. 

Na estimativa do equivalente de dose efetiva devido à inalação do 2 2 2 Rn e filhos a atividade de 

^Ra , seu gerador, pode ser considerada constante face aos períodos de tempo envolvidos neste 

estudo. Entretanto, de forma diferente daquela considerada quando da estimativa do equivalente 

de dose efetiva devido ao 2 2 0 Rn , a ventilação do interior da residência desempenha um papel 

importante no comportamento da concentração de atividade do 2 2 2 Rn e filhos. Assim, os cálculos 

para o 2 2 2Rn foram efetuados considerando-se três condições diferentes de ventilação com taxas 

de 0,5 h"1,1,0 h"1 e 1,5 h"1, sendo que as duas últimas devem representar de forma mais adequada 

as condições médias de ventilação existentes em nosso clima. 

As Tabelas 6.9 a 6.10 apresentam as estimativas do equivalente de dose efetiva, devido à inalação 

do 2 2 2Rn e descendentes, decorrentes do uso do fosfogesso analisado, nos cenários estabelecidos. 

Os resultados evidenciam a dependência preponderante desse incremento de dose com a taxa de 

ventilação e com a origem do fosfogesso utilizado. Os resultados mais expressivos são sempre 

para o uso do fosfogesso da empresa B, como esperado. 

Tabela - 6.9 Equivalente de dose efetiva anual devido à inalação de 2 2 2 Rn decorrente do 

uso de fosfogesso de pilha 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano'1) 

Empresa A B 

Vent, (h*1) 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Cenário 

C N - 1 12,8 5,0 2,7 36,4 14,2 7,7 

C N - 2 3,1 1,2 0,7 8,7 3,4 1,8 

C N - 3 1,6 0,6 0,3 7,3 2,8 1,6 

C N - 4 0,3 0,1 0,1 7,3 2,8 1,6 
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Tabela -6.10 Equivalente de dose efetiva anual devido à inalação de 2 2 2 Rn decorrente do 

uso de fosfogesso de processo. 

Equivalente de dose efetiva (mSv.anp-1) 

Empresa A B 

Vent, (h'1) 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Cenário 

C N - 1 17,4 7,0 3,8 21,3 8,3 4,5 

C N - 2 4,3 1,7 0,9 5,1 2,0 1,1 

C N - 3 2,2 0,9 0,5 2,6 1,0 0,6 

C N - 4 3,6 1,4 0,8 4,3 1,7 0,9 

O maior valor estimado do equivalente de dose, 0,36 mSv.ano' 1, corresponde ao fosfogesso de 

pilha da empresa B. No entanto, mesmo para a pior condição de ventilação, o valor é inferior aos 

calculados por O'Riordan et al., [1972], e por O'Brien et al., [1995], de 0,6 mSv.ano' 1 e 0,54 

mSv.ano'1, para placas de fosfogesso produzidas na Europa e na Austrália, respectivamente. Essa 

diferença, entretanto, decorre da variação da concentração de atividade de 2 2 6 Ra no fosfogesso 

utilizado e do cenário adotado. 

A UNSCEAR [1993] publicou uma coletânea de resultados de medidas de concentração de 2 2 2 Rn 

no interior de residências em diversos países, apresentando como média geométrica o valor de 

40 Bq.m"3. Embora esses resultados tenham sido originados, na sua maioria, em países com clima 

temperado e, portanto, com condições de ventilação bem particulares, pode-se comparar, como 

ilustração, os valores dos equivalentes de dose obtidos neste trabalho com o valor derivado para 

dentro de casa (1 mSv.ano'1) a partir dessa concentração média determinadafUNSCEAR, 1993]. 

Assim, o maior valor calculado neste trabalho, de 0,36 mSv.ano'1 (fosfogesso da empresa B), 

corresponde a cerca de um terço desse valor médio. Para o fosfogesso da empresa A, o maior 

valor obtido corresponde ao uso do fosfogesso de processo no cenário CN-1 e é cerca de um 

quinto do valor médio estimado pela UNSCEAR para o interior de residências. 

No cenário CN-2, que considera a utilização do fosfogesso na forma de argamassa com areia na 

proporção 1:1, dependendo do tipo de fosfogesso considerado e da taxa de ventilação adotada, 
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o valor do equivalente de dose calculado variou de 0,0065 mSv.ano - 1 a 0,087 mSv.ano 1 . O 

maior valor corresponde ao uso do fosfogesso de pilha da empresa B e a uma taxa de ventilação 

de 0,5 e o menor ao uso do fosfogesso de pilha da empresa A e uma taxa de ventilação de 1,5 h . 

Sendo, portanto, no máximo da ordem de 10% do valor médio estimado pelo UNSCEAR, 

descrito anteriormente. 

O cenário CN-3, que simula a utilização do fosfogesso na composição de cimento que, por sua 

vez, entra na composição da argamassa utilizada no emboço da residência de referência, é o que 

apresenta os menores valores estimados do equivalente de dose efetiva. Este fato já era esperado, 

devido ao percentual de fosfogesso utilizado na composição do cimento (4%), muito embora a 

condição de considerar-se o teto como sendo constituído de placas de fosfogesso, contribua para 

o aumento da concentração de atividade de 2 2 2 Rn no interior dos cômodos. 

O cenário CN-4 é, na verdade, uma variação do cenário CN-2, na qual considera-se o teto 

revestido por uma camada de 1,5 cm de argamassa de fosfogesso, ao invés de placas de 

fosfogesso. Como a concentração de atividade de 2 2 6 Ra é diferente nos dois casos e, o coeficiente 

de difusão do 2 2 2 Rn no fosfogesso é maior do que o adotado para a argamassa, os valores 

estimados do equivalente de dose resultantes são, naturalmente, inferiores àqueles calculados para 

o cenário CN-2. 

6.4 - Dose individual devido à irradiação gama externa 

A estimativa do equivalente de dose efetiva devido à irradiação gama externa, decorrente do uso 

do fosfogesso, foi efetuado a partir da formulação descrita no Capítulo 5. Para efeito de 

comparação foram efetuados cálculos da taxa de exposição específica para o centro de um 

cômodo proposto por Koblinger, e também utilizado por Stranden e Mustonen para aferição das 

metodologias adotadas. Os resultados estão apresentados na Tabela 6.11. 

Nos cálculos efetuados neste trabalho a solução da integral apresentada na fórmula 5.9 é 

realizada, para cada parede, pelo método de Monte Carlo e foram utilizadas 3000 simulações para 

cada linha energia gama considerada, garantindo um erro na estimativa da integral inferior a 10%. 

Os resultados obtidos indicam uma avaliação cerca de 9 % inferior para os cálculos efetuados para 
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o 4 0 K , 15 % superior para os radionuclideos da cadeia do 2 3 2 Th e 8 % inferior para a cadeia do 

2 2 6 Ra. 

Tabela -6.11 Taxa de exposição no centro de um cômodo (4x5x2,8m3) construído 

em concreto com espessura de 20 cm. 

Taxa de exposição (uR.h" l)/(Bq.kg"1) 

Autor 
238yj_206pk* 2 3 2 T h _ 2 0 8 p b * 4 0 K 

Método 

de câlculo 

Koblinger 0.106 0,117 0,00895 Teoria de Transporte 

1976 (24) (20) O) / Monte Carlo 

Stranden 0,105 0,127 0,00892 "Point Kemel" 

1979 (7) (7) (1) 

Mustonen 1984 0,106 0,126 0,00927 "Point Kernel" / 

(24) (20) (D Gauss-Legendre 

Este trabalho 0.0979 0,135 0.00846 "Point Kernel" / 

(99) (106) (D Monte Carlo 

( ) = número de energias no espectro de fótons considerado. 

* considerando a cadeia radioativa em equilíbrio secular. 

Como o programa computacional elaborado para efetuar esses cálculos permite a simulação de 

portas e janelas, foram realizados cálculos para comparação de resultados para o cômodo de 

referência proposto por Mustonen (Tabela 6.12). O cômodo em questão mede 12 x 6 x 2,8 m"3, 

tem duas janelas, medindo 2 x 1,20 m2, em cada parede menor, sendo que as duas paredes maiores 

têm 18cm de espessura, as duas menores têm uma espessura equivalente de 13 cm, enquanto o 

piso e a laje têm 14 cm de espessura. O material de construção é concreto, com densidade de 2,35 

g. cm"3 e apresenta valores de concentração de atividade de 33, 34 e 800 Bq.kg1 para 2 2 6 Ra, 

2 3 ZTh e ^ , respectivamente. Verificamos que, neste caso, os resultados obtidos neste trabalho 

são cerca de 2 % superiores aos obtidos por Mustonen. 

-81-



Tabela - 6.12 Comparação dos resultados dos cálculos efetuados por Mustonen [1984] e 

os obtidos neste trabalho para um cômodo de 12 x 6 x 2,5 m 3 e com 4 

janelas de 2 x 1,2 m2. 

Densidade Atividade especifica Taxa de exposição 

Material (kg.m-3) (Bq.kg1) (uR-ri-1) 

2 2 6 Ra 2 3 2 Th 4 0 K Mustonen * Este trabalho 

Concreto 2350 33 34 800 14,04 14,31 

Cone./ escória 1800 75 59 400 15,75 16,07 

* [Mustonen, 1984] 

As Tabelas 6.13 e 6.14 apresentam os resultados da aplicação dessa metodologia aos cenários 

considerados neste estudo. Neste caso, da mesma forma que na avaliação dos equivalentes de dose 

devido à inalação de torônio e filhos, os resultados são apresentados, considerando-se a sua 

variação temporal, na forma de máximo, mínimo e no equilíbrio. O valores máximos encontrados 

correspondem, como anteriormente, ao uso do fosfogesso proveniente da empresa B no cenário 

CN - 1 . Porém, esses resultados representam cerca de 25 % do equivalente de dose estimado por 

Campos & Pecequilo (0,67 mSv.ano"1 ) [1995], para residências populares, construídas com 

materiais convencionais, no município de Santo André em São Paulo. Os demais resultados 

correspondentes ao uso do fosfogesso, gerado pelas duas empresas, em todos os cenários 

considerados, representam menos de 12 % desse valor. 

Os gráficos apresentados nas Figuras 6.5 e 6.6 ilustram a variação temporal da contribuição dos 

radionuclídeos pertencentes às cadeias do urânio e do tório para o equivalente de dose, devido à 

irradiação externa, para o cenário CN-1. É interessante observar que, para o fosfogesso 

proveniente da empresa A, existe uma variação significativa da contribuição dos radionuclídeos 

pertencentes a essas cadeias, ao longo do tempo. No momento em que o equivalente de dose 

atinge o valor máximo os radionuclídeos pertencentes a cadeia do tório contribuem com cerca de 

60 % e os radionuclídeos da cadeia do urânio com 40 %. Quando o equilíbrio entre os 

radionuclídeos da cadeia do tório é estabelecido, a contribuição das duas cadeias se inverte, sendo 

a cadeia do urânio responsável por cerca de 65 % do equivalente de dose e a cadeia do tório pelos 
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35 % restantes. Para os demais cenários considerados, esse comportamento pode ser observado 

nas figuras apresentadas no Anexo D. 

Tabela - 6.13 Equivalente de dose efetiva devido à irradiação gama externa decorrente do 

uso de fosfogesso de processo em materiais de construção para diferentes 

cenários. 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano"1) x 10' 

Empresa A B 

Cenário Máximo Mínimo Equilíbrio Máximo Mínimo Equilíbrio 

C N - 1 8,0 5,0 5,0 17 15 15 

C N - 2 2,0 1,3 1,3 4,0 3,5 3,7 

C N - 3 1,2 0,8 0,8 2,5 2,2 2,2 

C N - 4 1,3 0,8 0,8 2,7 2,5 2,6 

Para o fosfogesso gerado pela empresa B, as contribuições dos radionuclídeos da cadeia do tório, 

no momento em que o equivalente de dose, devido à irradiação gama externa, atinge o valor 

máximo, são de aproximadamente 75 % e 60 %, para o fosfogesso de processo e de pilha, 

respectivamente. Quando o equilíbrio na cadeia do tório (entre 2 2 8 Ra, 2 2 8 Th e ^ T h ) é atingido, 

essa participação decresce de apenas 3 a 4 %, dependendo do cenário considerado, devido ao fato 

da concentração de atividade de 2 3 2 Th, no fosfogesso gerado pela empresa B, tervalores muito 

próximos das de 2 2 8 Ra e 2 2 8Th, responsáveis pela irradiação gama. 

Como a contribuição da cadeia do a *lJ para a irradiação gama externa é controlada pela 

concentração de atividade de 2 2 6 Ra, que permanece constante ao longo do período de tempo 

considerado, no caso da empresa B (concentração de atividade de 2 3 2 Th maior que a d e 2 2 6 Ra e 

próxima das de ^ R a e 2 2 8 Th), sua contribuição relativa à cadeia do tório é aproximadamente 

constante ao longo do tempo variando na faixa de 30% a 35%, dependendo do cenário e do tipo 

do fosfogesso (pilha ou processo). Esse comportamento pode ser verificado nas figuras 6.5 e 6.6 

e no Anexo D. 
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0.1 

Cenário C N - 1 - Fosfogesso de Processo 

Empresa A 

0,02 
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tempo (ano) 

Cenário CN-1 - Fosfogesso de Pilha 

Empresa A 
0,06 r 1 • • • 1 

0,01 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

tempo (ano) 

Figura-6.5- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa A nas condições 
do cenário CN-1. 
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0,18 

Cenário CN-1 - Fosfogesso de Proeesso 

Empresa B 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

tempo (ano) 

Cenário CN-1 - Fosfogesso de Pilha 

Empresa B 

0,2 

0.15 

> 
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Figura-6.6- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa B nas condições 
do cenário CN-1. 
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Tabela - 6.14 Equivalente de dose efetiva devido a irradiação gama externa decorrente 

do uso de fosfogesso de pilha em materiais de construção para diferentes 

cenários. 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano"1) x 10' 

Empresa 

Cenário 

A B Empresa 

Cenário Máximo Mínimo Equilíbrio Máximo Mínimo Equilíbrio 

C N - 1 5,4 3,8 3,8 17 15 16 

C N - 2 1,3 0,9 0,9 4,1 3,7 3,8 

C N - 3 0,8 0,6 0,6 2,5 2,2 2,3 

C N - 4 0,9 0,6 0,6 2,7 2,5 2,5 

Fica claro que, para as duas empresas consideradas, essas variações decorrem da diferença inicial 

existente entre as concentrações de atividade de 2 2 f iRa, 22*Ra e 2 2 8 Th e da concentração de atividade 

de ^ T h que irá estabelecer a concentração de atividade dos membros de sua cadeia no equilíbrio. 

6.5 - Discussão Geral 

As Tabelas 6.15 e 6.16 apresentam os valores máximos dos equivalentes de dose decorrentes da 

exposição à radiação externa, da exposição interna ao 2 2 0 Rn e ao 2 2 2 Rn e descendentes de meia-

vida curta. 

Comparando-se os resultados totais apresentados nas duas tabelas verificamos que, com exceção 

do resultados obtidos para o uso do fosfogesso da empresa A, no cenário CN-4, que apresenta 

resultados iguais, os resultados relativos ao uso do gesso de processo são superiores àqueles 

obtidos para o uso do fosfogesso de pilha, independentemente da empresa geradora. Esse 

comportamento é esperado, uma vez que em todos os casos analisados a maior contribuição para 

o equivalente de dose total decorre da inalação de descendentes do 2 2 0 Rn, que tem a geração 

controlada pela concentração de atividade de 2 2 8 Th e, como conseqüência, pelo 2 2 8 Ra. 
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Tabela - 6.15 Equivalente de dose efetiva anual total devido ao uso do fosfogesso de 

processo para cada cenário de exposição. 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano'1 ) 

Empresa A Empresa B 

Cenário Externa 2 2 0 Rn 2 2 2Rn* Total Externa 2 2 0 Rn 2 2 2Rn* Total 

CN- 1 0,08 0,6 0,07 0,75 0,17 1,7 0,08 1,95 

CN -2 0,02 0,4 0,02 0,44 0,04 1,3 0,02 1,36 

C N - 3 0,01 0,4 0,01 0,42 0,03 1,2 0,01 1,24 

C N - 4 0,01 0,1 0,01 0,12 0,03 0,4 0,02 0,45 
Resultados correspondentes a uma taxa de ventilação de 1 h"1 

Como pode ser observado nas tabelas 6.1a 6.4, em todas amostras de fosfogesso de processo as 

concentrações de atividade de 2 2 8 Th medidas são superiores às concentrações de atividade de 

^Th . Como essas concentrações tendem a se igualar com o decorrer do tempo (equilíbrio entre 

o 2 2 8Ra, 2 2 8Th e^Th ), a taxa de geração de 2 2 0 Rn é inferior no fosfogesso de pilha (dependendo, 

entre outros fatores, do tempo de estocagem decorrido desde a produção). 

Tabela - 6.16 Equivalente de dose efetiva anual total devido ao uso do fosfogesso de pilha 

para cada cenário de exposição. 

Equivalente de dose efetiva (mSv.ano'1 ) 

Empresa A Empresa B 

Cenário Externa 2 2 0 Rn 2 2 2Rn* Total Externa 2 2 0 Rn 2 2 2Rn* Total 

CN - 1 0,05 0,4 0,05 0,41 0,17 1,4 0,14 1,71 

CN-2 0,01 0,3 0,01 0,32 0,04 1,1 0,03 1,17 

C N - 3 0,01 0,3 0,01 0,32 0,03 1,0 0,02 1,05 

C N - 4 0,01 0,1 0,01 0,12 0,03 0,3 0,03 0,36 
* Resultados correspondentes a uma taxa de ventilação de 1 h"1 

Conforme mencionado anteriormente os cenários considerados não prevêem nenhum tipo de 

acabamento para as superfícies. Porém, Vanmarcke [1997], determinou fatores de redução do 

equivalente de dose devido à inalação de torônio pela pintura das superfícies da ordem de 20. 
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Considerando esse fator de redução para o torônio as doses totais encontradas variarão de 0,07 

mSv.ano"1, para o cenário CN-4 e fosfogesso da empresa A, a 0,34 mSv.anó1 para o cenário 

CN-1 com a utilização do fosfogesso da empresa B, correspondendo a 5 e 23 %, 

respectivamente, do equivalente de dose efetivo total médio, estimado a partir dos dados 

fornecidos pelo UNSCEAR [1993] (1,5 mSv.ano 1 ) . 

Deve-se salientar que os valores de equivalente de dose calculados não podem ser considerados 

como um incremento à situação de uso de materiais de construção convencionais, pois a utilização 

do fosfogesso substituirá o uso de um outro material que, por sua vez, também apresenta 

concentrações de atividade de radionuclídeos naturais. Entretanto, se considerarmos a substituição 

do gesso natural por fosfogesso os equivalentes de dose calculados podem ser considerados como 

um incremento, visto que a concentração de atividade de radionuclídeos naturais no gesso natural 

pode ser considerada desprezível. 

A variabilidade dos níveis de equivalente de dose calculados, dependendo da origem do fosfogesso 

e das formas de utilização na construção civil, justificam um posicionamento dos órgãos 

regulamentadores sobre o assunto. Entretanto, de acordo com o que foi apresentado nos itens 

anteriores, a adoção de níveis de referência com base somente na dose externa ou, ainda, na dose 

externa e na incorporação de produtos de decaimento do 2 2 2 Rn, como o estabelecido através das 

formulas 4.2 e 4.3 [Beretka & Mathew, 1985] respectivamente, podem subestimar ou 

superestimar as doses decorrentes, dependendo do grau de desequilíbrio dos radionuclídeos da 

cadeia do tório no fosfogesso. 

A maioria das determinações de concentrações de atividade em materiais de construção partem 

do princípio de que os radionuclídeos pertencentes à série do 2 3 2 Th estão em equilíbrio secular 

[Malanca et ai., 1993; 1995; Nambi & Shukla, 1991; Hayumbu et al., 1995; Peres et al., 1993; 

Aliabadi et al., 1990; Othman & Mahrouka, 1994 ] e a determinação da concentração de atividade 

de tório é realizada por espectrometria gama através das raias de energia correspondentes ao 2 0 8T1 

e ao 2 2 8 Ac em amostras seladas. Esse procedimento, se aplicado ao caso estudado neste trabalho, 

resultaria num valor superestimado do equivalente de dose recebido por um indivíduo adulto ao 

longo do período de ocupação da residência. De maneira oposta, essa avaliação estaria 
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subestimada se a determinação fosse realizada em termos de tório total e esse valor assumido 

como sendo a concentração de atividade de 2 3 2 Th. 

A Tabela 6.17 compara os valores do equivalente de dose, recebido por um indivíduo em um 

período de 50 anos no cenário CN-1, para essas duas situações com os valores calculados a partir 

da determinação das concentrações de atividade de 2 2 8 Ra, 2 2 8 Th, e ^ T h . 

Tomando como referência os valores determinados levando-se em conta o desequilíbrio (caso 1), 

no exemplo da Tabela 6.17 verificamos que as diferenças nas estimativas do equivalente de dose 

em 50 anos, no caso da determinação do tório total (caso 2), são de cerca de 20 e 3 % menores, 

para as empresas A e B, respectivamente. No caso da determinação por espectrometria gama 

(caso 3 ) , esses valores são cerca de 60 e 30% maiores, para as empresas A e B, respectivamente. 

Esses resultado evidenciam a necessidade da determinação específica desses radionuclídeos na 

caracterização de materiais de construção nos quais a cadeia do tório possa estar em 

desequilíbrio. 

Além disso fica claro, dos resultados obtidos, a importância que a inalação dos descendentes do 

torônio pode ter, dependendo da forma de uso do fosfogesso e do tipo de acabamento dado às 

superfícies construídas. Assim, entendemos que a utilização de fórmulas como 4.2 e a 4.3 para 

controlar o uso de um determinado material de construção deva ser substituída por métodos de 

avaliação do equivalente de dose, como o apresentado neste trabalho, em associação com os 

critérios de limitação de dose sugeridos por Passchier et al. [1986]. 

E importante, portanto, que na avaliação do equivalente de dose sejam consideradas a irradiação 

externa, a inalação de radônio e torônio e de seus descendentes e, ainda, o possível desequilíbrio 

radioativo da cadeia do tório no material com base na determinação específica das concentrações 

de atividade de 2 2 8 Ra, 2 2 8 Th, e 2 3 2 Th. 

O desequilíbrio da cadeia do ^ U , não é significativo, pois tanto a exposição externa como a 

inalação de 2 2 2 Rn são controladas pela sub-série do 2 2 6 Ra, que devido à sua meia-vida longa, 

contribuirá de forma constante, ao longo do tempo, para a exposição no interior da residência. 
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Como, no Brasil, não existe critério estabelecido para o controle dos níveis de exposição à 

radiação no interior de residências a discussão que se segue será balizada pelo critério sugerido 

por Passchier et al. [1986] ( ver capítulo 4). Utilizaremos o equivalente de dose anual médio nos 

50 anos como representativo do equivalente de dose anual, para um indivíduo que esteja 

submetido às condições de exposição descritas nos cenários adotados. As Tabelas 6.18 e 6.19 

apresentam os equivalentes de dose anual médio calculados, levando em conta o desequilíbrio da 

cadeia do tório, para um período de 50 anos de exposição. 

Tabela - 6.17 - Influência do processo de medida da concentração de atividade do tório e de 

seu desequilíbrio na determinação do comprometimento de equivalente de 

dose efetiva em um período de 50 anos para o cenário CN-1. 

Comprometimento do equivalente de dose efetiva (mSv) 

Empresa Forma de Fosfogesso de Processo Fosfogesso de Pilha 

exposição Caso I a Caso 2 b Caso 3 C Caso 1 Caso 2 Caso 3 

2 2 0 Rn 16,8 11,7 30,0 10,9 8,7 20,0 

A 2 2 2 Rn 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 

Externa 3,1 2,7 4,0 2,1 1,9 2,5 

Total 23,4 17,9 37,5 15,5 13,1 25,0 

2 2 0 Rn 64,4 62,5 85,0 52,1 51,0 70,0 

B 2 2 2 Rn 4,2 4,2 4,2 7,1 7,1 7,1 

Externa 7,6 7,4 8,5 7,9 7,8 8,5 

Total 76,2 74,1 97,7 67,1 65,9 85,6 
a Considera o desequilíbrio da cadeia do tório. 

b Considera o equilíbrio da cadeia do tório, com determinação de tório total. 

c Considera a cadeia do tório em equilíbrio, com determinação da concentração de atividade por espectrometria gama. 

Para o uso do fosfogesso da empresa A, os equivalentes de dose anuais derivados desses valores 

estão entre 0,31 e 0,07 mSv.ano"1, para fosfogesso de pilha e entre 0,47 e 0,1 mSv.and 1, para 

fosfogesso de processo. Dessa forma, segundo o critério adotado neste trabalho (0,1 mSv.ano"1 

< H E < 0,5 mSv.ano"1), o uso do material está condicionado a uma avaliação mais detalhada sob 
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o ponto de vista de radioproteção, exceto para a utilização correspondente ao cenário CN-4, para 

a qual o material pode ser liberado. 

A mesma análise, quando efetuada para o uso do fosfogesso da empresa B nos cenários CN-1, 

CN-2 e CN-3, mostra que os equivalentes de dose anuais calculados, tanto para o fosfogesso de 

processo como para o de pilha, excedem o limite de 0,5 mSv.ano"1 ,e não devem, portanto, ser 

utilizados. O uso do fosfogesso proveniente da empresa B no cenário CN-4, pelo fato do 

equivalente de dose anual correspondente ser da ordem de 0,3 mSv.ano"1, tem a sua utilização 

condicionada a uma avaliação específica, mais detalhada, da forma de utilização do material e das 

possíveis conseqüências radiológicas das mesmas 

Tabela - 6.18 Comprometimento do equivalente de dose efetiva em 50 anos devido ao uso 

do fosfogesso de processo para cada cenário de exposição. 

Comprometimento do equivalente de dose efetiva (mSv ) 

Empresa A Empresa B 

Cenário Externa 2 2 0 Rn 2 2 2Rn* Total Externa 2 2 0 Rn 2 2 2 Rn Total 

C N - 1 3,1 17,0 3,5 23,6 7,6 65,6 4,2 77,4 

CN -2 0,8 12,8 0,8 14,4 1,8 49,5 1,0 52,3 

C N - 3 0,5 12,0 0,4 12,9 1,1 46,3 0,5 47,9 

C N - 4 0,5 3,9 0,7 5,10 1,2 15,1 0,8 17,1 
Resultados correspondentes a uma taxa de ventilação de 1 h'1 

Tabela - 6.19 Comprometimento do equivalente de dose efetiva em 50 anos devido ao uso 

do fosfogesso de pilha para cada cenário de exposição. 

Comprometimento do equivalente de dose efetiva (mSv ) 

Empresa A Empresa B 

Cenário Externa 2 2 0 Rn 2 2 2 Rn Total Externa 2 2 0 Rn 2 2 2Rn* Total 

C N - 1 2,1 11,1 2,5 15,7 7,9 53,2 7,1 68,2 

CN-2 0,5 8,3 0,6 9,4 1,9 40,1 1,7 43,7 

C N - 3 0,3 7,8 0,3 8,4 1,2 37,5 0,9 39,6 

C N - 4 0,3 2,5 0,5 3,3 1,3 12,2 1,4 14,9 
* Resultados correspondentes a uma taxa de ventilação de 1 h 1 
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Conforme salientado anteriormente, a pintura das superfícies internas da residência com tintas 

plásticas comuns pode reduzir a dose devido à inalação de torônio e descendentes em até vinte 

vezes. Caso esse fator seja aplicado aos equivalentes de dose calculados neste trabalho a 

utilização do fosfogesso proveniente da empresa A poderia ser liberado para todos os cenários 

estudados excetuando-se a utilização do fosfogesso de processo no cenário CN-1 (0,14 mSv.ano" 

l ). No caso da utilização do fosfogesso da empresa B, o equivalente de dose anual estimado indica 

a liberação do uso nos cenários CN-3 e CN-4 (< 0,1 mSv.ano"1) e, a necessidade de uma 

avaliação específica, para os cenários CN-1 e CN-2 com 0,35 mSv.ano"1 e 0,11 mSv.ano 1 , 

respectivamente. 

Devemos levar em conta que a análise efetuada no parágrafo anterior, ilustra a importância de uma 

avaliação específica da utilização do fosfogesso, que envolve a determinação experimental do fator 

de redução devido a pintura das superfícies, bem como de outras características, tais como 

coeficiente de difusão, porosidade, e t c , que poderão alterar o resultado final do cálculo de dose. 

Outra hipótese de avaliação específica do uso do material é a realização de medidas de 

concentração de atividade de radônio e seus descendentes em construções protótipos, que 

permitiria uma avaliação em condições reais de uso do material. A adoção desses procedimentos 

depende do resultado inicial obtido com a aplicação de modelagem matemática (triagem) e da 

viabilidade econômica da utilização do material, que justifique o investimento numa melhor 

caracterização do mesmo e das conseqüências radiológicas potenciais decorrentes de seu uso. 
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Capitulo 7 

Conclusões e Recomendações 

A metodologia utilizada se mostrou adequada para a avaliação das doses no interior de 

residências, decorrentes da presença de radionuclídeos naturais nos materiais de construção; 

A utilização do fosfogesso da empresa A na forma de argamassa ( cenário CN-4) não apresenta 

risco radiológico adicional significativo, as outras aplicações devem ser avaliadas considerando-se 

as características específicas do uso em questão. 

A utilização do fosfogesso da empresa B, segundo o critério adotado, não deve ser implementa 

da forma preconizada nos cenários adotados neste trabalho, à exceção do cenário CN-4 para o 

qual uma análise específica é recomendada; 

Observa-se que a inalação de 2 2 0 Rn é responsável pelos maiores valores do equivalente de dose 

efetiva nos cenários considerados, contribuindo com mais de 80% do equivalente de dose 

calculado, sendo, portanto, determinante na limitação do uso do fosfogesso. Essa contribuição 

pode ser reduzida através da pintura das superfícies. Os fatores de redução devem ser 

determinados especificamente para os materiais e as situações de uso que possam vir a ter 

viabilidade econômica; 

O desequilíbrio radioativo da cadeia do tório mostrou-se relevante nos cálculos do equivalente de 

dose até cerca de 40 anos após a geração do fosfogesso, podendo representar uma diferença de 

de até 40% no equivalente de dose calculado em 50 anos, dependendo da origem do fosfogesso 

e da forma como a concentração de atividade do 2 3 2 Th, se assumido o equilíbrio, é determinada; 

A dose externa é controlada pela concentração de atividade do e 2 2 8 Th e a interna, decorrente 

da inalação de 2 2 0 Rn e filhos pelo comportamento do 2 2 8 Th. Para períodos superiores a 40 anos, 

as exposições interna e externa podem ser estimadas assumindo-se o equilíbrio da cadeia do tório; 

-93-



Para os radionuclídeos da cadeia do urânio, o desequilíbrio é pouco importante, sendo que tanto 

o equivalente de dose devido a irradiação externa, como aquele devido à inalação de 2 2 2 Rn e seus 

descendentes de meia-vida curta são controlados pela concentração de atividade de 2 2 5 Ra; 

A partição dos radionuclídeos naturais durante o processamento químico da rocha fosfática, que 

resulta no desequilíbrio radioativo das séries naturais no fosfogesso, depende de características 

físico-químicas e rnineralógicas da rocha beneficiada, não sendo adequada a adoção de valores de 

referência sem uma análise específica; 

Deve ser enfatizado que os valores de equivalente de dose determinados neste trabalho decorrem 

das hipóteses, sempre conservativas, adotadas e que a utilização do fosfogesso em condições 

diferentes das estipuladas nos cenários considerados deve ser objeto de análise específica. 

Este estudo deve ser complementado com uma possível validação dos modelos adotados, bem 

como por uma análise de sensibilidade paramétrica dos mesmos. 
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ANEXO A 

GRANDEZAS E UNIDADES 

• 
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Definições Básicas 

O de é a energia média transferida pela radiação ionizante à matéria no volume elementar e dm 
é a massa da matéria nesse volume elementar. A dose absorvida é expressa no SI em Joule por 
quilograma (J .kg"1) , que recebe a denominação especial de Gray (Gy). 

Equivalente de Dose - Como a eficácia do dano no tecido humano irradiado depende do tipo de 
radiação a que ele foi exposto, e a dose absorvida não reflete essa diferença, houve a necessidade 
da criação de uma nova grandeza física. Assim, foi criada a grandeza Equivalente de Dose (H), 
aplicando-se à dose absorvida, fatores de ponderação relacionados à qualidade da radiação, 
denominados fatores de qualidade [ICRP,1977]. 

H=D.Q 

Onde D é a dose absorvida no ponto de interesse do tecido ou órgão e Q é o fator de qualidade 
no ponto. A unidade utilizada para expressar essa grandeza, no Sistema Internacional é o J. kg"1, 
que recebe o nome especial de sievert, Sv. 

Equivalente Dose Efetiva - E definido com o objetivo de atender o princípio de que para um 
dado nível de segurança o risco de ocorrência de efeitos estocásticos, em cada órgão ou tecido, 
deve ser o mesmo quando o corpo inteiro é irradiado uniformemente ou quando a irradiação não 
é uniforme ou a irradiação é parcial. Foi introduzida pela ICRP [ICRP, 1977] sendo dada por: 

HE-TíjHT.Wy 

Onde H T é o equivalente de dose no órgão ou tecido T ê -w é o fator de ponderação que 
representa a proporção do risco estocástico resultante do tecido T para o total. A unidade 
correspondente é o Sv. 
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Grandezas Dosimétricas - Seu objetivo principal é fornecer uma medida física em um ponto ou 
região de interesse que seja correlacionado com o efeito biológico real ou potencial da radiação 
ionizante [ICRUJ993]. 

Dose Absorvida - é a grandeza física dada por: 

dm 



Kerma - é definido como o cociente entre a soma das energias cinéticas iniciais de todas as 
partículas ionizantes carregadas liberadas por partículas indiretamente ionizantes não 
carregadas,dE i r, no elemento de massa dm, e a massa dm: 

dm 

esta grandeza é expressa em J.kg"1, denominado gray, Gy; 

Energia potenciai alfa - para um átomo do descendente i do radôrdo (E p i) é definida como sendo 
a soma das energias das partículas alfa emitidas durante o decaimento desse átomo até o 2 I 0 Pb ou 
^ b , nos casos do 2 2 2 Rn e 2 2 0Rn respectivamente. A energia potencial alfa de todos os átomos do 
radionuclídeo i com constante de decaimento A.¡e atividade A¡ é dada por: A,.E p iA ¡ [ICRP, 1987] 
sendo expressa em J.átomo"1 ou J.Bq"1. 

Concentração de energia potencial alfa - de qualquer mistura de produtos de decaimento do 
radônio ou torônio no ar é definida como a soma da energia potencial alfa de todos os átomos 
presentes na mistura por unidade de volume de ar, sendo expressa em J.m"3 .A soma das 
concentrações de energia potencial alfa dos produtos de decaimento com concentração em 
atividade no ar igual a C¡ é: 

Concentração equivalente ao equilíbrio- E definida para uma mistura de descendentes de meia 
vida curta do radônio que não esteja em equilíbrio radioativo como sendo a concentração em 
atividade de radônio em equilíbrio radioativo com seus descendentes de meia vida curta que tem 
a mesma concentração de energia potencial alfa (Cp) que a mistura considerada, expressa em J.m"3. 
Dessa definição decorre que: 

onde: 
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Fator de Equilíbrio -Esse fator caracteriza o desequilíbrio existente entre a mistura de 
descendentes e o radônio em termos da energia potencial alfa e é definido como a relação entre 
a concentração equivalente ao equilíbrio e a concentração em atividade de radônio no ar (C 0) : 

Fração de descendentes não associados - definida como a razão entre a concentração 
equivalente ao equilíbrio dos descendentes não associados à aerossóis e a concentração 
equivalente ao equilíbrio total da mistura: 

onde : C^" é a concentração equivalente ao equilíbrio dos nuclídeos não associados. 
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ANEXO B 

PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DE DOSE 
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Tabela - B. 1- Parâmetros utilizados no cálculo das taxas de exalação de 2 2 0 Rn e 2 2 2 R n . 

Parâmetro Unidade Valor Referência 

Taxa de emanação 
de 2 2 0 Rn - fosfogesso 

% 4 Porstendõrfer, 1994 

Taxa de emanação 
de 2 2 0 Rn - concreto 

% 6 Porstendórfer, 1994 

Taxa de emanação 
de 2 2 0 Rn - argamassa 

% 6 Porstendõrfer, 1994 

Taxa de emanação 
de 2 2 2 Rn - fosfogesso 

% 13 Porstendõrfer, 1994 

Taxa de emanação 
de 2 2 2 Rn - concreto 

% 4 Porstendõrfer, 1994 

Taxa de emanação 
de 2 2 2 Rn - argamassa 

% 13 Porstendõrfer, 1994 

Densidade blocos e 
placas - fosfogesso 

kg.m' 3 950 Pires Sobrinho, 1997 

Densidade 
argamassa 

kg.mf3 1500 Petrucci,1973 

Densidade concreto kg.m"3 2350 Porstendõrfer, 1994 

Coef. Difusão 
fosfogesso 

m2\íl 7,21E-3 Porstendõrfer, 1994 

Coef. Difusão 
argamassa 

m 2 .h' 1 2,52 E-5 Porstendõrfer, 1994 

Coef. Difusão 
concreto 

m2.Kl 2,52 E-5 Porstendõrfer, 1994 

Espessura Blocos de 
fosfogesso 

m 0,076 Pires Sobrinho, 1997 

Espessura placas de 
fosfogesso 

m 0,015 Pires Sobrinho, 1997 

Espessura concreto m 0,10 _ 

espessura argamassa m 0,01 Pires Sobrinho, 1997 
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Tabela - B.2 - Parâmetros utilizados para o cálculo do equivalente de dose efetiva devido 
à inalação do 2 2 0 Rn e do 2 2 2 Rn. 

Parâmetro Unidade Valor Referência 

Coef. Associação à 
aerossóis 

nrMi-1 5.0E-9 Porstendõrfer, 1994 

Concentração de 
aerossóis 

part.m"3 1.0E+10 O'Brien et a i , 1995 

Velocidade de 
deposição associada 

m-h"1 0,03 Knutson, 1988 

Velocidade de 
deposição livre 

m-h'1 2,0 Knutson, 1988 

Probabilidade de 
liberação por recuo 

- 0,83 Porstendõrfer, 1994 

Área de deposição -
quarto 

m 2 51,60 -

Área de deposição -
sala 

m 2 51,60 -

Área de deposição -
coz./banh. 

m 2 51,60 -

Área de exalação -
quarto 

m 2 48,51 -

Área de exalação -
sala 

m 2 47,11 -

Área de exalação -
coz./banh. 

m 2 29,6 -

Volume quarto m 3 25 -

Volume sala m 3 25 -

Volume coz/banh m 3 22 -
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Tabela - B- 3 - Parâmetros utilizados para o cálculo do equivalente de dose 
efetiva devido a irradiação externa. 

Energia 

(MeV) 

Fatores de 
Berger 

a b 

Coeficiente de 
atenuação total em 
massa / concreto 

(cnr .g 1 ) 

Coeficiente de 
absorção de energi 

em massa /ar 
(cm 2 .^ 1 ) 

0,01 2,617E+01 4,640E+00 

0,015 0,01 -0,029 8,075E+00 1,300E+00 

0,02 0,03 -0,041 3,510E+00 5,255E-01 

0,03 0,11 -0,041 l,142E+00 1,501E-01 

0,04 0,27 -0,035 5,683E-01 6,694E-02 

0,05 0,57 -0,027 3,650E-01 4,031E-02 

0,06 0,99 -0,016 2J46E-01 3,004E-02 

0,08 2,01 0,008 2,002E-01 2,393E-02 

0,1 2,90 0,030 1,703E-01 2,318E-02 

0,15 3,87 0,057 1,397E-01 2,494E-02 

0,2 3,65 0,069 1,250E-01 2,672E-02 

0,3 2,99 0,071 1,073E-01 2,872E-02 

0,4 2,53 0,065 9,575E-02 2,949E-02 

0,5 2,23 0,058 8,733E-02 2,966E-02 

0,6 1,99 0,052 8,076E-02 2,953E-02 

0,8 1,69 0,041 7,089E-02 2,882E-02 

1 1,45 0,034 6,373E-02 2,787E-02 

1,5 1,14 0,021 5,193E-02 2,545E-02 

2 0,96 0,014 4,480E-02 2,342E-02 

3 0,75 0,006 3,652E-02 2,054E-02 
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ANEXOC 

RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS AMOSTRAS 
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Tabela C l - Concentração de atividade de 2 3 8 U, 2 2 6 Ra, 2 2 8 Ra, Th nas amostras de fosfogesso de 

processo da empresa A. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg"1) 

2 3 8 u 2 2 6 Ra 2 2 8 Ra 2 3 2 T h 

Al 13,2±0,8 96,9±8,0 121±15 42,0±1,4 

A2 19,2±1,1 102±8,6 174±17 42,2±1,4 

A3 20,5*1,3 97,7±7,0 109*10 63,9*2,1 

A4 18,5±1,2 105±7,7 136±10 53,8±1,7 

A5 17,5±1,3 102±7,5 128±9,8 62,4±1,9 

A6 16,3*1,6 72,0±7,5 68,3±13 57,9*1,9 

A7 16,2±1,6 78,1±5,9 102±8,3 51,3*1,6 

A8 18,9±1,4 67,2±5,2 86,6±7,1 41,2*1,3 

A9 18,4±1,3 97,0±7,2 125±9,7 54,7*1,7 

AIO 22,1±2,1 118±8,7 166±12 62,3*2,0 

A l i 19,5±0,9 127±9,6 172±14 54,4*1,7 

A12 16,3±1,1 185±14 275±22 41,7±1,3 

A13 16,3±0,9 80,7±6,4 110±9,4 40,4*1,3 

A14 17,8±0,9 63,2±5,1 84,1±7,2 63,5±2,8 

Al 5 6,06±0,3 69,7±13 38,4±6,9 48,6±3,4 

A16 9,37±0,5 61,3±11 54,5±9,8 30,5*2,1 

A17 24,6±0,7 105±19 113±20 31,8±0,3 

A18 24,8±0,7 145±28 128±28 25,7±1,8 

A19 22,0±1,2 139±27 127±31 29,7±1,2 

A20 22,6±1,2 99,0±20 136±26 28,2*1,4 

A21 24,1±0,7 76,0±18 115*21 23,8*0,9 

A22 22,7±0,7 64,0±18 127±25 26,3*1,8 

A23 23,2±1,0 99,0*19 188±34 29,6*2,0 

A24 17,0±0,5 71,0*20 <42 34,2*2,3 

A25 21,2±0,6 87,0±20 81,0*15 28,1±2,0 

A26 22,6±0,7 52,0±13 135±23 30,7*2,1 

A27 18,3±0,5 84,0±22 161±34 27,7*1,4 

A28 19,0±I,0 105±27 107±27 27,2±0,7 
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Tabela C.2 - Concentração de atividade de 2 3 8 U, 2 2 6 Ra, 2 2 8 Ra, 2 3 2 Th nas amostras de fosfogesso de 
pilha da empresa A. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg-1) 

238TJ 2 2 6 Ra 2 2 8 Ra 2 3 2 T h 

A29 13,8*0,8 73,1*6,4 54,8*12 32,4*1,1 

A30 16,6*1,0 100*8,1 80,2*15 35,4*1,2 

A31 17,3±1,0 102*8,4 53,2*15 28,3*1,1 

A32 15,4±0,9 61,9*5,6 80,1*11 33,9*1,2 

A33 21,0*1,0 70,0*7,0 113*14 37,0*1,0 

A34 15,0*1,0 67,0*7,0 123*14 42,0*1,0 

A35 16,0*1,0 51,0*6,0 26,0*10 27,0*1,0 

A36 17,0*1,0 48,0*5,0 36,0*10 30,0*1,0 

A37 14,0±1,0 64,0*7,0 108*13 36,0*1,0 

A38 17,0*1,0 55,0*6,0 71,0*11 32,0*1,0 

A39 13,0*1,0 74,0*8,0 52,0*13 37,0*1,0 

A40 17,0*1,0 100*10 58,0*16 34,0*1,0 

A41 17,4*0,9 28,0*3,9 51,7*7,4 49,1*2,9 

A42 13,4*0,8 50,1*5,7 65,7*10 34,8*1,6 
A43 12,6*0,7 65,2*7,1 57,6*12 36,3*1,5 

A44 20,0*1,1 62,2*6,8 68,9*12 45,2*1,9 

A45 7,44*0,2 52,7*12 44,8*8,5 33,3*1,7 

A46 5,52*0,1 96,6*21 11,4*2,2 33,0*1,6 

A47 5,78*0,1 89,5*20 35,7*6,8 40,7*2,0 
A48 6,62*0,2 50,2*11 26,4*5,0 37,0*1,9 
A49 13,5*0,3 68,0*15 126*24 24,1*1,3 

A50 13,5*0,3 68,0*16 <42 23,1*3,9 
A51 15,6*0,4 50,0*13 <42 12,0*1,1 
A52 14,9*0,3 42,0*12 <42 16,7*0,2 

A53 18,4*0,4 77,0*17 57,0*14 23,8*1,3 

A54 14,9*0,3 65,0*15 73,0*14 20,4*3,9 

A55 16,9*0,4 66,0*15 <42 23,0*1,1 

A56 14,9*0,4 86,0*18 <42 28,6*0,2 

A57 14,9*0,4 68,0*15 <42 28,2*1,3 

A58 12,2*0,3 61,0*13 69,0*12 22,3*3,9 

A59 12,2*0,3 55,0*16 61,0*14 22,3*1,1 

A60 17,6*0,5 80,0*19 59,0*11 23,2*0,2 
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Tabela C.3 - Concentração de atividade de 2 3 4 U, 2 3 0 Th, 2 2 8 Th, 2 1 0 Pb nas amostras de fosfogesso 
processo da empresa A. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg-1) 

234JJ 2 3 0 T h 2 2 8 T h 2 1 0 p b 

Al 13,2±0,8 26,1±1,0 53,2*1,7 97,3*8,6 

A2 18,9*1,1 24,1*1,0 55,5*1,7 69,1*6,7 

- A3 21,7±1,3 52,7*1,8 108*3,3 63,1*3,4 

A4 17,8±1,2 39,5*1,3 93,1*2,7 56,9*3,1 

A5 18,7*1,3 47,2*1,5 105*3,0 51,7*3,1 

A6 16,2±1,6 43,5*1,5 95,5*2,9 53,4*3,0 

A7 15,9*1,6 36,6*1,3 75,4*2,3 45,3*2,9 

A8 17,8*1,4 31,2*1,1 62,0*1,9 69,1*5,0 

A9 19,4±1,4 40,5*1,3 92,8*2,7 54,4*4,2 

AIO 17,3±1,8 45,6*1,6 119*3,5 78,4*5,2 

A l i 21,5*0,8 37,5*1,2 96,8*2,8 85,1*5,4 

A12 17,3*1,1 33,2*1,1 77,5*2,3 49,4*4,1 

A13 17,2*0,9 31,3*1,1 69,7*2,1 50,6*3,7 

A14 18,5*0,9 52,1*2,4 101*3,8 62,3*4,9 

* amostra não analisada 
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Tabela C.4 - Concentração de atividade de 2 3 4 U, 2 3 0 Th, 2 2 8 Th, 2 1 0 Pb nas amostras de fosfogesso de 
pilha da empresa A. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg-1) 

234JJ 2 3 o T h 2 2 8 T h 
2 1 0 p b 

A29 12,8±0,8 22,5*0,9 49,0*1,5 63,8*6,9 

A30 18,1*1,1 35,3*1,2 72,4±2,1 19,9±6,0 

A31 16,7±1,0 44,2±1,6 99,9*2,9 80,1*5,7 

A32 16,1±1,0 25,2*1,0 57,5*1,8 38,9*5,8 

A33 21,0*1,0 36,0*1,0 53,0±2,0 93,0*5,0 

A34 15,0±1,0 36,0*1,0 69,0*2,0 62,0*4,0 

A35 16,0±1,0 34,0±1,0 39,0*1,0 45,0*3,0 

A36 17,0*1,0 36,0*1,0 52,0*2,0 50,0*3,0 

A37 14,0*1,0 33,0±1,0 63,0±2,0 83,0*5,0 

A38 17,0*1,0 39,0±1,0 46,0±2,0 74,0±4,0 

A39 13,0*1,0 40,0*1,0 57,0*2,0 74,0*4,0 

A40 17,0*1,0 38,0*1,0 67,0±2,0 93,0±5,0 

A41 17,6*0,9 35,3*2,2 87,2±3,6 82,6*4,6 

A42 13,8*0,8 27,4*1,4 59,8*2,2 72,0*4,1 

A43 12,2*0,7 29,2*1,2 80,7±2,4 74,5*4,3 

A44 20,6*1,1 41,3*1,7 93,1*3,1 119±5,5 
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Tabela C.5 - Concentração de atividade de 2 3 8 U, 2 2 6 Ra, 2 2 8 Ra, 2 3 2 Th nas amostras de fosfogesso de 
processo da empresa B. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg*1) Amostra 

238TJ 2 2 6 Ra 2 2 8 Ra 2 3 2 T h 

BI 51,2±3,0 147±11 280±20 249±7,0 

B2 51,5±3,1 134±9,5 274±20 275±7,7 

B3 51,2±3,7 141±10 274±20 219±6,2 

B4 51,7±3,7 148±11 277±20 272±8,4 

B5 53,9±4,2 139±10 274±20 256±7,5 

B6 64,8±6,8 146±11 289±21 309±9,0 

B7 47,7±4,4 115±8,8 235±17 208±5,9 

B8 53,3±2,8 92,0±24 83,0±18 171±4,6 

B9 55,8±2,9 84,0±16 213±64 196±5,3 

BIO 51,2±2,7 56,0±38 <42 180±4,8 

B l l 53,3±2,8 95,0±18 257±85 190±5,1 

B12 54,6±2,9 35,0±45 129±41 182±4,9 

B13 55,8±2,9 173±28 296±94 174±4,7 

B14 54,6±2,9 117±97 174±55 170±4,6 
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Tabela C.6 - Concentração de atividade de 2 3 8 U, 2 2 6 Ra, 2 2 8 Ra, 2 3 2 Th nas amostras de fosfogesso de 
pilha da empresa B. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg"1) Amostra 

238TJ 2 2 6 Ra 2 2 8 Ra 2 3 2 T n 

B29 84,9±3,6 237±22 321±36 165*4,9 

B30 74,4*3,1 232±16 215±16 200*5,8 

B31 69,1±3,1 250±20 250*19 213±6,1 

B32 88,5±4,2 316±22 304±22 226±6,5 

B33 66,1±2,7 282*20 156*11 127*3,9 

B34 64,9±2,9 238±17 153±12 132±4,0 

B35 56,4±2,5 258*18 254±19 179±5,0 

B36 65,4*3,1 267*19 250*19 202*5,6 

B37 69,1±3,4 319*22 203±15 150±4,5 

B38 64,3±2,8 154*23 199*15 * 
B39 70,0±3,5 242±17 225*18 237*7,1 

B40 61,0*5,6 289±20 261±19 268±7,5 

B41 76,6±4,4 231±21 125*31 98,ó±3,2 

B42 60,9±2,8 249±18 237*17 165*4,8 

B43 51,7*2,3 241±17 330*73 162*4,7 

B44 104±4,1 66,0±16 45,0±10 155*16 

B45 102*0,1 50,0±13 <42 183±19 
B46 93,9±3,7 52,0±16 <42 208±12 
B47 116±4,6 83,0±24 95,0*26 265±29 
B48 77,4±3,0 128±26 61,0±13 143*15 

B49 75,3±2,0 226±34 140*32 155±16 
B50 83,8±3,3 273*50 384*13 220±12 

B51 105±8,8 130*26 207±47 224±12 

B52 93,9±3,7 232*50 <42 151*16 

B53 91,3*0,1 282*23 95,0*72 147*4,1 

B54 81,5*3,2 128*31 206±24 147*8,2 
B55 76,6*3,0 193*47 215±25 208±12 

B56 75,4±1,7 254±13 178±91 122±13 
B57 88,9*3,5 61,0±42 64,0*7,4 171*18 
B58 76,6*3,0 240±17 226±26 175*19 

amostra não analisada 
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Tabela C.7 - Concentração de atividade de 2 3 4 U, 2 3 0 Th, 2 2 8 Th, 2 1 0 Pb nas amostras de fosfogesso 
de processo da empresa B. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg"1) Amostra 

234TJ 2 3 0 T h 2 2 8 T h 2 i o p b 

BI 46,5±2,7 162±4,8 283±7,8 28,5±2,2 

B2 49,9±3,0 171*5,1 305±8,4 70,4±4,9 

B3 54,5±3,9 166±4,9 269±7,4 55,6±3,0 

B4 62,6*5,1 194±6,4 302*9,0 65,6±4,0 

B5 54,9*4,3 180±5,6 291±8,3 90,6±5,0 

B6 58,1±6,2 216±6,6 329±9,4 105±5,8 

B7 45,7±4,2 130±4,0 236±6,6 82,7±4,2 
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Tabela C.8 - Concentração de atividade de 2 3 4 U, 2 3 0 Th, 2 2 8 Th, 2 1 0 Pb nas amostras de fosfogesso 
de pilha da empresa B. 

Amostra Concentração de atividade (Bq.kg"1) 

2 3 4 U 2 3 0 T h 2 2 8 T h 2 1 0 p b 

BI 83,0*3,5 154*4,6 260±7,2 513*19 

B2 71,2*3,0 194±5,7 252±7,1 331*15 

B3 66,1*2,9 212±6,1 282±7,8 275*13 

B4 83,0±4,0 224*6,4 290±8,0 383*16 

B5 61,6*2,5 130±4,0 203±5,8 403*17 

B6 65,6*2,9 143*4,2 184±5,2 163*6,9 

B7 53,2*2,3 170*4,8 234±6,4 200*8,0 

B8 64,4*3,1 208*5,8 260±7,0 177*6,8 

B9 69,1*3,4 156±4,6 205±5,8 167*6,6 

BIO 63,3*2,7 * * 209*8,2 

B l l 66,0*3,3 249±7,4 308±8,8 265*12 

B12 64,9±5,9 281±7,8 331±9,0 391*17 

B13 83,3±4,7 110±3,4 147*4,3 277*12 

B14 60,0*2,7 152±4,5 193±5,4 403*18 

B15 52,9±2,4 161±4,7 198±5,5 232*11 

* amostras não analisadas 
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ANEXO D 

CONTRIBUIÇÃO DAS CADEIAS DO URÂNIO E DO TÓRIO PARA O 
EQUIVALENTE DE DOSE EFETIVA NOS CENÁRIOS CONSIDERADOS 
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Figura-D. 1- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa A nas 
condições do cenário CN-2. 
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Figura -D.2- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa B nas 
condições do cenário CN-2. 
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Figura -D.3- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa A nas 
condições do cenário CN-3. 
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Figura -D.4- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa B nas 
condições do cenário CN-3. 
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Figura -D.5- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa A nas 
condições do cenário CN-4. 
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Figura -D. 6- Comportamento temporal do equivalente de dose efetiva anual, devido à 
irradiação externa, decorrente do uso do fosfogesso da empresa B nas 
condições do cenário CN-4. 
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