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RESUMO 

A radioatividade natural é amplamente difundida no ambiente terrestre e está em grande 

parte relacionada à presença de radionuclídeos no solo. O objetivo desta dissertação é 

caracterizar a distribuição espacial dos radionuclídeos naturais no solo e avaliar os 

potenciais riscos associados à exposição à radiação em uma área de mineralização 

uranífera no sudoeste da Bahia. A área de estudos denominada Bacia Experimental de 

Caetité (BEC) possui 75km2 de área e engloba a única unidade de mineração e 

beneficiamento de Urânio (URA) ativa no país. Os radionuclídeos 238U, 226Ra, 232Th, 

228Ra e 40K foram determinados em 44 amostras de solo por métodos não destrutivos 

(espectrometria gama) e destrutivos (radioquímica e ICP-MS) e os riscos radiológicos 

potenciais foram avaliados através das doses absorvida (D) e efetiva anual (DEA), 

excesso de risco de câncer ao longo da vida (ERCLV), atividade equivalente de rádio 

(Raeq), e índice de risco externo (Hex). Os resultados mostraram que os radionuclídeos das 

séries do 238U e 232Th nos solos não estão em equilíbrio secular. O 40K é o radionuclídeo 

dominante e está associado aos minerais primários das rochas graníticas e gnáissicas, 

enquanto que os radionuclídeos das séries do 238U e 232Th ocorrem principalmente 

associados aos minerais acessórios ou afiliados as mineralizações uraníferas. O 

cambissolo é a classe de solo onde são observadas as maiores concentrações dos 

radionuclídeos de interesse. A concentração de atividade dos radionuclídeos das séries do 

238U e 232Th nas sub-bacias com anomalias uraníferas é significante maior do que aquelas 

observadas nas sub-bacias sem anomalias. Não foi possível perceber o impacto do 

funcionamento da URA no aumento da concentração de radionuclídeos nos solos. O valor 

médio de D é superior à média mundial, mas ainda dentro da faixa de variação. A DEA 

média é 1,6 vezes maior do que a média mundial e o ERCLV foi estimado em 0,397 × 

10-3. Tanto a Raeq quanto o Hex foram inferiores aos valores de referência usados 

internacionalmente para avaliar a exposição à radiação devido ao uso de materiais de 

construção. Desta forma, pode-se concluir que a distribuição da concentração de atividade 

dos radionuclídeos de interesse na área da BEC é controlada pela geologia, sendo os 

valores obtidos comparáveis aos valores relatados em solos de diferentes países. Do ponto 

de vista radiológico as doses externas ao ar livre encontradas são relativamente baixas, e 

a maioria dos solos da região pode ser usada como material de construção, de acordo com 

a metodologia dos índices radiológicos (Raeq e Hex).  

Palavras chave: Radionuclídeos em solos; Índices radiológicos; Mineração de urânio 
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ABSTRACT 

Natural radioactivity is widespread in the terrestrial environment and is mostly related to 

the presence of radionuclides in the soil. The objective of this dissertation is to 

characterize the spatial distribution of natural radionuclides in the soil and to evaluate the 

potential risks associated with radiation exposure in an area of uranium mineralization in 

southwest Bahia. The study area called Caetité Experimental Basin (CEB), has an area of 

75km2 and includes the only active uranium mining and milling installation (URA) in the 

country. The radionuclides 238U, 226Ra, 232Th, 228Ra and 40K were determined in 44 soil 

samples by non-destructive (gamma spectrometry) and destructive (radiochemical and 

ICP-MS) methods and the potential radiological risks were assessed using the absorbed 

dose, annual effective dose, excess lifetime cancer risk, radium equivalent activity 

(Raeq), and external hazard index (Hex). The results showed that the radionuclides from 

the 238U and 232Th decay series in soils are not in secular equilibrium. 40K is the dominant 

radionuclide and is associated with primary minerals from granitic and gneiss rocks, 

while radionuclides from the 238U and 232Th decay series occur mainly associated with 

accessory minerals or affiliated with uranium mineralization. Cambisol is the soil class 

where the highest concentrations of radionuclides of interest are observed. The activity 

concentration of radionuclides from the 238U and 232Th decay series in the sub-basins with 

uranium anomalies is significantly higher than those observed in the sub-basins without 

anomalies. It was not possible to observe the impact of the URA activities in increasing 

the concentration of radionuclides in soils. The average value of the gamma dose rate is 

higher than the world average, but still within the range. The average annual effective 

dose is 1.6 times higher than the world average and the estimated excess lifetime cancer 

risk is 0.397 × 10-3. Both the Raeq and Hex were below the reference values used 

internationally to assess radiation exposure due to the use of construction materials. Thus, 

it can be concluded that the distribution of the activity concentration of the radionuclides 

in the BEC soils is controlled by geology, with the values obtained being comparable to 

the values reported in soils from different countries. From the radiological point of view, 

the outdoor gamma radiation doses found are relatively low, and most soils in the region 

can be used as construction material, according to the radiological indexes (Raeq and 

Hex). 

Keywords: Radionuclides in soils; Radiological indexes; Uranium mining 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os seres humanos estão expostos à radioatividade ambiental, que são originadas 

a partir de fontes naturais e atividades antropogênicas derivadas das aplicações dos 

radionuclídeos em diferentes áreas como produção nuclear, indústria e medicina. A 

radiação natural é proveniente dos radionuclídeos cosmogênicos e terrestres, que 

contribuem com aproximadamente 80% (2,4 mSv) da exposição do homem (UNSCEAR, 

2000).  

A radioatividade natural é amplamente difundida no ambiente terrestre e está em 

grande parte relacionada à presença de radionuclídeos no solo. Os principais 

radioisótopos naturais no ambiente terrestre são 40K e os elementos das séries do 238U e 

232Th. Devido a relativa mobilidade dos radionuclídeos naturais no meio ambiente, os 

mesmos são encontrados em diferentes horizontes/camadas  nos solos das diversas 

regiões do mundo (UNSCEAR, 2000).  

A exposição do Homem à radiação ionizante proveniente da presença de 

radionuclídeos naturais no solo está associado aos elementos gama emissores e a inalação 

do radônio. Desta maneira, atenção considerável deve ser dada à via de exposição externa, 

principalmente com a finalidade de estabelecer dados de background para avaliação 

futura do impacto radiológico ambiental, e bem como o estabelecimento de ações de 

radioproteção (RAMLI, 2005). 

O solo é uma mistura complexa de material mineral e orgânico, podendo se 

constituir em uma fonte contínua de exposição à radiação devido aos radionuclídeos 

emissores gama (TAHIR, 2005). Além disso, os radionuclídeos presentes no solo podem 

migrar para outros compartimentos ambientais (e.g. atmosfera, água subterrânea), 

tornando-se de relevantes nos estudos relacionados à avaliação da concentração de 

radionuclídeos e a consequente exposição do Homem e da biota (AL-HAMARNEH, 

2009). Além disso, o solo é um material amplamente utilizado na construção civil, o que 

pode levar a exposição externa em ambientes internos, dependendo da concentração dos 

radionuclídeos nos materiais de construção (AJAYI, 2009). 
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Embora as atividades antropogênicas que dão origem a exposições à radiação, 

contribuam com uma pequena fração da média global do nível de exposição natural, essas 

exposições podem ser relevantes para a população que reside próxima às instalações que 

liberam material radioativo para o ambiente. 

Durante a manipulação de materiais radioativos de ocorrência natural (NORM) 

em instalações de mineração e beneficiamento de minério, os processos de perfuração, 

lixiviação, manuseio, armazenamento, transporte de minerais-minérios e o uso de 

equipamentos ou meios contaminados, pode levar à disseminação de material radioativo 

e a contaminação do meio ambiente, resultando em uma potencial exposição à radiação 

de membros do público (ADEMOLA, 2014; INNOCENT, 2013; THIESSEN, 1999).  

Vários estudos de caracterização da distribuição dos radionuclídeos primordiais 

em solos e a consequente exposição do homem à radiação podem ser encontrados na 

literatura científica (AJAYI, 2009; AL-HAMARNEH, 2009; KARUNAKARA, 2005; 

MATIULLAH, 2004). No Brasil, dados sobre os radionuclídeos naturais em solos ainda 

são escassos e os estudos são limitados a regiões geográficas específicas, e / ou formação 

geológica (ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR, 2017; MOURA, 2011; PAIVA, 2008; 

RIBEIRO, 2017, 2018; VEIGA, 2006). No entanto, esses estudos são unanimes em 

mostrar que os radionuclídeos naturais no solo estão sujeitos a grandes variações na 

concentração, dependendo principalmente das condições geológicas encontradas. Esses 

estudos também avaliam que os fatores que levam a essa ampla variação na concentração 

são diversos e ainda não completamente entendidos. 

Embora a maioria destes estudos tenha concluído que a dose externa proveniente 

desses radionuclídeos não representava um risco relevante à saúde humana, o 

conhecimento dos níveis de concentração de atividade dos radionuclídeos que ocorrem 

naturalmente nos solos é essencial para uma quantificação destes riscos, além de fornecer 

informação relevante para o gerenciamento de áreas sobre o ponto de vista da 

radioproteção ambiental. 
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Em áreas de mineralização uranífera (ou áreas próximas às minas de urânio), a 

exposição à radiação pode ser aumentada, tanto pelo intemperismo das rochas/solos 

quanto pelas atividades da mineração (ADEMOLA, 2014; FAANU, 2011; YANG, 2005). 

No Brasil, a única mina de urânio em operação é a Unidade de Concentrado de Urânio 

(URA), localizada no município de Caetité/BA.  

Desde o início da operação deste centro de produção de urânio, em 2000, existe a 

percepção pública de que as pessoas no entorno da instalação estão sendo expostas a 

níveis inaceitáveis de radiação, provenientes das atividades da URA (FINAMORE, 

2014).  

Portanto, é necessário um estudo abrangente com o objetivo de avaliar a radiação 

gama terrestre no entorno da URA, e determinar a exposição da população à radiação que 

vive circunvizinha a este centro de produção de urânio.  

Assim sendo, esta dissertação pretende contribuir com a lacuna do conhecimento 

na área de radioecologia, no tocante aos fatores que influenciam na distribuição da 

atividade dos radionuclídeos naturais no solo da URA e as suas consequências 

radiológicas. Desta forma, espera-se contribuir para a avaliação do impacto radiológico 

da exploração de urânio na região, e, consequentemente, sua influência no ambiente e na 

saúde da população que vive próxima às imediações da URA. 

Esta dissertação é uma das metas do Projeto Nacional BRA7010 (2012 – 2017) e 

sua continuação BRA0023 (2018 – 2019), que contaram com o apoio técnico-financeiro 

da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e parceria com outros institutos de 

pesquisa da CNEN (IEN e CDTN) e universidades (UFRJ e UERJ). 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivos gerais 

 

O objetivo desta dissertação é caracterizar a distribuição espacial dos 

radionuclídeos naturais no solo e avaliar os potenciais riscos associados à exposição à 

radiação em área de mineralização uranífera. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar a distribuição espacial dos radionuclídeos (238U, 226Ra, 232Th, 228Ra e 
40K) nos solos da Bacia Experimental de Caetité (BEC); 

 

b) Avaliar a influência das unidades geológicas, das classes de solos e o 

funcionamento da URA na distribuição de concentração de atividade dos 

radionuclídeos de interesse; 

 

c) Avaliar a exposição externa do público através da estimativa das doses absorvidas 

e efetivas; 

 

d) Avaliar o risco radiológico através da estimativa do excesso de risco de câncer ao 

longo da vida, atividade equivalente de rádio e índice de risco externo; 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Radioatividade natural 

 

O átomo é a menor partícula que caracteriza um elemento químico. Constitui-se de 

um núcleo de carga positiva, onde estão os prótons e os nêutrons, carregando quase toda 

sua massa (mais de 99,9%) e da eletrosfera, onde, em orbitais, estão os elétrons, 

determinando seu tamanho (NIČ, 2009). A matéria é composta por átomos.  

Existem dois estados reativos dos átomos: estável e instável. Os átomos dos 

elementos radioativos são muitos instáveis, por esse motivo, a busca pela estabilidade 

acontece através do decaimento radioativo, que consiste na emissão de partículas e/ou 

radiação eletromagnética (KELLER, 1981). 

A radioatividade é um fenômeno pelo qual alguns elementos químicos instáveis, 

radionuclídeos, são capazes de emitir um tipo de radiação, ou seja, seriam responsáveis 

pela liberação de diferentes formas de energia suficiente para provocar ionização 

(KELLER, 1981).  

A radiação natural, a qual o homem e o ambiente estão sujeitos, é proveniente de 

diferentes origens: do espaço (radiação cósmica e radionuclídeos cosmogênicos) e dos 

radionuclídeos presentes no solo (radiação terrestre). Alguns elementos que estão 

presentes na Terra desde a sua formação, cuja meia-vida é consideravelmente longa para 

permitir que a atividade radioativa persista, inclusive nos dias de hoje, e sob diversas 

formas no meio ambiente, contribuem como fonte natural de radiação, a qual varia 

enormemente por entre as regiões do mundo, em função de fatores como composição de 

rochas no ambiente, altitude e longitude (UNSCEAR, 2000). 

A dose média mundial devido a radioatividade natural é estimada em 2,4 mSv a-1, 

ao nível do mar, o que corresponde a mais de 80% da dose total anual recebida pelos seres 

humanos. A radiação terrestre representa, aproximadamente, 0,48 mSv a-1, a medida que 

1,26 mSv a-1, a maior parte, refere-se à inalação de radônio(UNSCEAR, 2000) - Figura 

2.1. 
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Figura 2.1 – Dose média anual correspondente as fontes naturais (Fonte: MAZZILLI, et 

al., 2011). 

 

O 40K juntamente com os precursores das séries radioativas (238U e 232Th e seus 

produtos de decaimento) correspondem a maior fração da dose natural recebida pelo 

homem, cerca de 80% no ano e por isso, são estudadas aqui. Outros radionuclídeos, como 

por exemplo, da série de decaimento do 235U possuem pouca influência na exposição à 

radiação. 

2.2. Série Radioativa do 238U 

  

O urânio (símbolo químico U e número atômico 92) é o metal mais pesado 

encontrado na natureza, pertencente à série dos actinídeos na tabela periódica. Possui seis 

estados de oxidação: 0, +2, +3, +4, +5 e +6, dos quais os estados de valência +4 e +6 são 

os mais frequentes na natureza. O +4 é mais dominante em ambientes redutores e é menos 

solúvel; no entanto, o estado +6 está presente principalmente no ambiente oxidante e é 

altamente solúvel (SELVAKUMAR, 2018). 

Na natureza, existem três isótopos do urânio: 238U mais abundante (99,27%), 235U 

(0,7%) e 234U (0,006%), com meias-vidas de 4,46x109 anos, 704x106 anos e 2,45x105 

anos, respectivamente. Sendo todos emissores, majoritariamente, alfa. No entanto, todos 
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são fracamente radiotóxicos e mais quimiotóxicos (BJØRKLUND, 2017; HOPKINS, 

1923; TODOROV, 2006). 

Quase todo o urânio encontrado na natureza é o isótopo 238U. Ele sofre decaimento 

radioativo em uma longa série de 13 radionuclídeos diferentes antes de finalmente atingir 

um estado estável em 206Pb - Figura 2.2.  

Como elemento litófilo, seus compostos estão amplamente dispersos na crosta 

terrestre, contribuindo para os níveis naturais de radiação. Geologicamente, em rochas 

básicas são encontradas menores concentrações de urânio, já as rochas ácidas contém 

concentrações mais altas ( NCRP., 1983 APUD GAVRILESCU, 2009). 

  

 

Figura 2.2 – Série de decaimento radioativo do U238 (BOURDON, 2003). 
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2.3. Série Radioativa do 232Th 

 

O tório (símbolo químico Th) é um metal de número atômico 90, pertencente à série 

dos actinídeos na tabela periódica. É encontrado na natureza no seu estado de oxidação 

+4, sendo um elemento relativamente imobilizado, porque as resinas de troca catiônica 

são adsorvidas (KÜLAHCI, 2019). 

Na natureza, existem seis isótopos do tório: 234Th, 232Th, 231Th, 228Th e 227Th com 

meias-vidas de 24,1 dias, 1,4x1010 anos, 1.063 dias, 75 anos, 1,9 anos e 18,72 dias. O 

Th232 é o isótopo inicial da cadeia de decaimento e ocorre efetivamente em todo o tório 

natural. A série radioativa termina com o isótopo estável 208Pb - Figura 2.3. 

O tório e o urânio se comportam de maneira diferente na natureza, porém 

apresentam semelhança na formação. A concentração deles nas rochas tende a aumentar 

com o teor de sílica (BATUK, 2013 apud KÜLAHCI, 2019). 

 

Figura 2.3 - Série de decaimento radioativo do Th232 (BOURDON, 2003). 
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2.4. 226Ra e 228Ra 

 

O rádio (símbolo químico Ra) é um metal de número atômico 88, pertencente à série 

dos metais alcalinos terrosos na tabela periódica. Sua característica química lhe garante 

mobilidade relativamente alta no ambiente, sendo o elemento que tem maior potencial de 

transferência dentre os diversos compartimentos ambientais, entre os radionuclídeos 

naturais. 

Na natureza existem quatro isótopos do rádio: 228Ra, 226Ra, 224Ra e 223Ra. Dentre 

eles, os mais abundantes são o: 228Ra, emissor beta da série de decaimento do 232Th,e  

226Ra, emissor alfa da série de decaimento do 238U (VASILE, 2010).Além disso, são 

importantes sob o ponto de vista radiológico devido a sua meia vida longa 5,7 anos e 1622 

anos, respectivamente (LAURIA, 2007). Apesar de o 226Ra ser um alfa emissor, seus 

produtos de meia vida curta presentes no solo e materiais semelhantes são um emissor 

importante da dose gama (KÜLAHCI, 2019). 

 Assim como o pai da cadeia, o 226Ra tem os maiores teores em rochas ácidas que 

em rochas básicas, visto que é derivado do decaimento radioativo destes elementos. 

Devido ao intemperismo, a separação do rádio nas rochas que contem 238U, 

provavelmente, deve-se ao fato de que o Ra2+ é um cátion maior (1,4 Å), em comparação 

ao U+4 (1,04 Å), por consequência, o dano da radiação causado pelo recuo de um átomo 

quando ocorre seu decaimento, permite a maior mobilidade dos filhos e maior difusão do 

Ra2+ em estado sólido (EAIA, 2014). Desse modo, o 226Ra migra para o solo, sendo 

transportado como material particulado e depositado e sua fração solúvel pode migrar nas 

águas superficiais e se depositar no solo através de ações químicas ou biológicas 

(TAYLOR, 1964 apud RIBEIRO, 2016). 

Nos solos, a lixiviação preferencial do 226Ra comparada à do 238U e 230Th, não 

permite que, num curto período de tempo, atinja o equilíbrio secular. Caso a separação 

não ocorra em até 10.000 anos, a geoquímica do Ra226 é controlada, inteiramente, pelo 

seu pai, Th230 (TAYLOR, 1964 apud RIBEIRO, 2016). 

É importante conhecer o comportamento do rádio nos solos, principalmente pela 

liberação do radônio, seu filho, para atmosfera, provocando o desequilíbrio dos produtos 

da cadeia de decaimento do U238.  
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2.5. 40K 

 

O potássio (símbolo químico K) é um metal de número atômico 19, pertencente à 

série dos metais alcalinos na tabela periódica.  

Na natureza existem três isótopos do potássio: 39K mais abundante (93,10%), 40K 

(0,012%) e 41K (6,9%), apenas o 40K é radioativo (SANTOS JÚNIOR, 2005). Apesar de 

esse radioisótopo ser pouquíssimo abundante, sua meia vida é de 1,25x109 anos e 

contribuição é de 60% para a dose efetiva total anual devido a ingestão (UNSCEAR, 

2000), logo é um radionuclídeo importante no ponto de vista da proteção radiológica. 

O 40K pode ser desintegrado por três radiações beta diferentes: a primeira com 

probabilidade de 89,2%, é decaída para 40Ca emitindo uma partícula beta (elétron) com 

uma energia máxima de 1,35 MeV.; a segunda com probabilidade de 10,72%, por captura 

eletrônica, para 40Ar, com emissão de 1,446 MeV de raios gama e um neutrino; e o 

terceiro com probabilidade muito baixa (0,001%), é decaído para 40Ar fazendo uma 

emissão de pósitrons e um neutrino, de acordo com o esquema da Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 - Esquema de decaimento do 40K, por intermédio dos seguintes modos: (1) 

captura eletrônica com emissão de raios, (2) captura eletrônica sem emissão de raios, (3) 

emissão de pósitron, e (4) emissão beta (Também estão indicadas as energias (E) para 

cada modo de decaimento e a porcentagem de 40K que decai para cada modo) 

(DALRYMPLE, 1969 apud BUENO, 2007;). 
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Na crosta terrestre, é o sétimo elemento mais comum, sendo largamente distribuído, 

porém a alta reatividade e afinidade com outros elementos impedem sua ocorrência na 

forma elementar (DE ANDRADE FILGUEIRAS, 2019).  

O potássio é normalmente encontrado em rochas que contêm feldspato potássico, 

como microlina e ortoclásio, ou micas, como muscovita e biotita. Rochas que não 

possuem estes minerais em sua composição apresentam uma baixa concentração de 

potássio. Outros exemplos de minerais que possuem o potássio em sua composição são o 

salitre, a polialita, a alunita, a carnotita, a apofilita, a lepidolita, o microclínio, o ortoclásio 

e a leucita, sendo alguns destes importantes como formadores de rochas. A concentração 

de K é mais baixa em rochas basálticas e areias do que em rochas graníticas, que 

geralmente contêm concentrações mais elevadas desse elemento (EISENBUD, 1997 apud 

RIBEIRO, 2016). 

2.6. Equilíbrio Radioativo 

 

Os isótopos 238U, 235U e 232Th apresentam meias-vidas muito maiores do que 

qualquer um dos seus produtos de decaimento. Devido a isso, é possível que seja atingida 

a condição de equilíbrio radioativo secular, na qual as atividades de todos os membros da 

cadeia são iguais àquela do isótopo que encabeça a série. Entretanto, essa condição só 

ocorre se o sistema tenha permanecido fechado, ou seja, não tenha havido trocas químicas 

e físicas com o meio externo, durante um longo período de tempo (NADALETI, 2016) 

Uma vez que o tempo necessário para que um sistema fechado atinja 98,5% do 

equilíbrio é de cerca de seis vezes a meia-vida do membro que possui a menor constante 

de decaimento da série, pode-se considerar que a série do urânio entra em equilíbrio após 

um período de 1,5 milhões de anos, a do tório em 40 anos e a do actínio em 190.000 anos 

(IVANOVICH, 1992). As cadeias de decaimento são frequentemente rompidas pelos 

processos geológicos, que causam a perda ou a adição de radionuclídeos ao sistema, 

ocasionando mudanças nas proporções dos isótopos pais em relação a seus filhos, 

causando desequilíbrio radioativo. Se o sistema voltar a ser fechado o equilíbrio é 

restabelecido após certo intervalo de tempo, dependendo das meias-vidas dos isótopos da 

série. Por exemplo, na série do 238U é produzido o radioisótopo 234U com meia-vida de 

2,5 x 105 anos, sendo que após 1.500.000 anos de fechamento do sistema o equilíbrio 
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entre esses isótopos é atingido. Em ambientes superficiais, praticamente ocorre 

desequilíbrio radioativo secular entre todos os membros das séries, devido às diferenças 

de solubilidade dos radionuclídeos envolvidos, seus estados de oxidação e suas 

mobilidades, causadas pelo deslocamento de recuo no caso de emissão de partículas alfa 

(IVANOVICH, 1992). 

 

2.7. Distribuição e mobilidade dos radionuclídeos naturais no solo 

 

O solo é um sistema aberto intermediando inumeráveis fluxos de matéria e 

energia. Essa condição o torna um sistema dinâmico, ou seja, o solo evolui, se desenvolve 

e se forma de maneira contínua no ambiente em que está inserido (TARGULIAN AND 

GORYACHKIN, 2004). 

A formação do solo é dada pela interação de cinco fatores principais, dentre eles: 

clima, organismos, material de origem, relevo e tempo. O clima e os organismos agem 

sobre o material de origem condicionados pelo relevo, e todas essas transformações 

ocorrem dentro de um período de tempo (JENNY, 1941). 

Essa combinação de fatores irá resultar nos processos formadores do solo. Esses 

processos são dinâmicos e podem ocorrer simultaneamente, sendo agrupados em quatro 

grandes processos gerais: 

1. Adições: onde algum material pode ser adicionado, por exemplo matéria 

orgânica, ou algum elemento químico; 

2. Perdas: retirada de material, por exemplo, por erosão ou por lixiviação; 

3. Translocações: são as mudanças na localização de determinados componentes 

de um local do solo para outro dentro do perfil; 

4. Transformações: quando ocorre uma mudança química, seja no componente 

mineral ou no componente orgânico do solo.  

 

A ocorrência natural de radionuclídeos no solo depende dentre outros fatores do 

material de origem. Entretanto, sua concentração neste meio depende de um balanço entre 

processos de retenção e de remoção, que estão associados aos processos pedogenéticos 
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gerais. O conhecimento destes processos gerais auxilia no entendimento da distribuição 

e mobilidade dos radionuclídeos em solos (MARKOVIC, 2019). 

As características químicas (como o estado de oxidação) vão controlar a 

especiação do radionuclídeo (se ocorrem na forma de íons, coloides, partículas, etc.) e, 

consequentemente, influenciam na sua mobilidade na água do solo. Além disso, a forma 

química e a reatividade controlam a natureza da retenção do radionuclídeo e a sua 

afinidade por certos constituintes do solo.  

As propriedades físicas (e.g. textura, estrutura, e porosidade), químicas (e.g. 

composição química e mineralógica, pH, capacidade de troca catiônica, e matéria 

orgânica) e biológicas (e.g. macroflora, macrofauna, microflora e microfauna) do solo, 

associados aos cinco componentes básicos do solo (minerais, água, matéria orgânica, 

gases e os microrganismos), têm grande influência no transporte e na retenção dos 

radionuclídeos no solo.  

O principal fator que afeta as reações geoquímicas associadas aos radionuclídeos 

e explica sua mobilidade no solo é o valor do pH. A sorção e a complexação em minerais 

de argila, óxidos e matéria orgânica são os principais processos que têm impacto na 

mobilidade dos radionuclídeos no solo (MITCHELL, et al., 2013). 

A sorção física (mecanismo reversível) é governada pelas cargas não 

compensadas na superfície das partículas do solo, já a sorção química (principalmente 

irreversível) são caracterizadas por interações específicas e estabelecimento de ligações 

covalente. Os minerais primários no solo, principalmente quartzos e feldspatos derivados 

da rocha parental, constituem-se na maior parte da fração areia e silte. Essas frações por 

apresentarem área superficial específica relativamente baixa, não possuem papel 

relevante na interação com o radionuclídeo, e a sua fixação no solo ocorre por sorção 

reversível.  

Os minerais secundários, como a argila, que resultam de processos físicos, 

químicos e biológicos de intemperismo, por apresentarem alta área superficial e 

desbalanço de carga são matrizes importantes para a retenção de radionuclídeos. Esse 

desbalanço é geralmente causado pelo desequilíbrio das cargas dos íons estruturais, 

conferindo a esses minerais carga superficial permanente. Além disso, os óxidos e (oxi) 

hidróxidos de Fe e Al por sua abundância, alta área superficial específica e desbalanço de 
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carga (dependente do pH), também são relevantes na retenção dos radionuclídeos, assim 

como a matéria orgânica. A matéria orgânica do solo consiste em cadeias de átomos de 

carbono, contendo grupos funcionais polares e / ou ionizados de superfície, como OH– e 

COOH–. Consequentemente, os minerais de argila, os óxidos hidróxidos de Fe e Al e a 

matéria orgânica são componentes importantes na interação e retenção dos radionuclídeos 

no solo. 

O transporte do urânio da água do solo para a água subterrânea geralmente ocorre 

em condições oxidantes como íon ou complexos, onde a sorção máxima ocorre em 

material natural em pH de 5 a 8 (GAVRILESCU et al., 2009). Em condições oxidantes, 

o urânio forma complexos de carbonato muito estáveis e solúveis no solo e na água. Esta 

é uma das razões pelas quais a deficiência de urânio é frequentemente registrada nas 

camadas superiores do solo. No entanto, na presença de substratos de ferro, o urânio 

dificilmente se torna móvel. A tendência para a sorção em matéria orgânica pode resultar 

no enriquecimento deste radionuclídeo em solos turfosos e outros solos orgânicos.  

Ao contrário do urânio, o tório se torna mais solúvel em pH baixo (2-3) e na forma 

de complexos orgânicos. Em sistemas naturais de água, o tório pode ser significativo, no 

entanto, isso dificilmente acontece pois exige condições oxidantes e baixos pHs que 

raramente são encontrados em sistemas naturais de água.  

Entretanto, mudanças nas condições de oxidação / redução do meio podem 

influenciar a mobilidade do Ra. O rádio é móvel em condições oxidantes e pH ácido e 

relativamente móvel na faixa de pH próximo a neutralidade, desde que os substratos de 

ferro não sejam abundantes. O rádio pode ser absorvido por minerais de argila e matéria 

orgânica presentes no meio ambiente (MITCHELL, et al., 2013). 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. Bacia Experimental de Caetité (BEC)  
 

A Bacia Experimental de Caetité (BEC) está localizada na Província Uranífera de 

Lagoa Real, no município de Caetité, região sudoeste da Bahia. Esta bacia possui 

aproximadamente 75 km2 de área, e é definida pelo Riacho das Vacas e seus principais 

afluentes: córregos Cachoeira, Cercadinho e Engenho. Sua parte central é definida pelas 

coordenadas 13º 56’ 36” de latitude sul e 42º15’32” de longitude oeste, onde está 

localizada a Unidade de Concentração de Urânio (URA). A URA ocupa uma pequena 

porção dessa bacia, cerca de 8,7 km2. O empreendimento está situado a 45 km da sede do 

município de Caetité (IRD, 2014). 

A área da BEC foi definida, como unidade de gestão, pelo conceito da Lei no. 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997 (Lei das águas). Essa bacia hidrográfica foi delimitada no âmbito 

do projeto BRA7010, a qual essa dissertação se insere, buscando integrar o escoamento 

das águas superficiais e subterrâneas, assim como as principais fontes poluentes da 

Unidade de Concentração de Urânio (URA) - Figura 3.1. 
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Figura 3.1– BEC e os termo-fontes (Santos, 2014). 

 

A seguir será descrito os aspectos ambientais da BEC relevantes para este estudo. 
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3.1.1. Clima 
 

De acordo com os critérios estabelecidos por Koppen, a região apresenta um clima 

tropical, quente e úmido, com transição para o semiárido quente. A direção preferencial 

dos ventos é para sudeste (INB, 2004). 

Segundo Araújo (2017) no período entre 2012 e 2015, a temperatura média anual 

foi de 22 º C, onde novembro foi o mês mais quente e julho o mês mais frio. A umidade 

relativa variou entre 39% e 82%.  

Com base nos dados das séries históricas (2003-2015), foi estimada uma 

precipitação média em torno de 700 mm a-1, com duas estações bem definidas: estação 

úmida, que ocorre entre o período de novembro a abril, e a estação seca, de maio a outubro 

(ARAÚJO, 2017; INB, 2004). 

3.1.2. Geologia 
 

A área da BEC mostra a o predomínio dos seguintes conjuntos lito-estratigráficos: 

(a) Complexo Metamórfico-Migmatítico de idade Arqueana Superior; (b) Complexo 

Lagoa Real de idade Proterozóica Média; (c) Coberturas Sedimentares Terciárias-

Quaternária sustentadas por litologias dos Complexos Metamórfico-Migmatítico e Lagoa 

Real. O mapa geológico com as unidades litológicas pode ser observado na Figura 3.2. A 

seguir será feita uma descrição sucinta dessas unidades lito-estratigráficas com base no 

mapeamento geológico feito durante a caracterização pré-operacional da URA 

(PLANARQ, 1997). 

O Complexo metamórfico-migmatítico compreende litologias do tipo Diatexitos e 

Metatexitos, constituídas por rochas gnáissica de composição granodiorítica, granítica, 

monzodiorítica, com bolsões ricos em biotita e níveis; encontram-se cortadas por veios e 

diques de pegmatito quartzo-feldspático, aplitos e veios de quartzo leitoso. Essas rochas 

dão suporte às rochas do Complexo Lagoa Real (CLR) e ocorrem na BEC de forma 

limitada associada as partes mais arrasadas do terreno. 

O complexo Lagoa Real (CLR) de idade Paleoproterozóica é a principal unidade 

estratigráfica da área de estudos, e é constituído por dois grupos litológicos: o granito São 
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Timóteo e suas variedades de granulação fina a média e os alcali-gnaisses derivados por 

cataclase desses granitos (ortognaisses) - (CRUZ, 2007). 

O granito São Timóteo (Pgrst) na área da BEC ocorre a nordeste numa faixa de 

direção NW-SE. Apresenta composição do tipo granítica, quartzo-monzonito e quartzo 

sienito com textura granoblástica por vezes cataclásticas. São caracterizados 

mineralógicamente por: microclina pertítica (60%), quartzo (15 a 40%), plagioclásio (10 

a 35%), biotita e/ou anfibólio (7%). Os principais minerais acessórios são zircão, apatita, 

magnetita, granada e epidoto. Quimicamente, mostra indícios de metassomatismo dado 

pelos teores de La e Y elevados, U3O8 anômalo e Pb elevado, podendo apresentar 

concentrações anômalas de urânio. As principais variedades observadas do Pgrst são 

rochas do tipo leucodiorito, granito fino a médio, lineado e granito fino, lineado. O 

Leucodiorito (Pdr) é uma rocha de cor branca, mosqueada de preto, granulometria grossa 

a muito grossa, pegmatoidal, composta de megacristais de oligoclásio. 

Microscopicamente, mostra fenoblastos de oligoclásio envolvidos numa matriz que 

representa 48 a 90% da rocha, microquebrada, recristalizada e constituída por albita e 

quartzo. Tem como minerais varietais a augita, granada e magnetita e os acessórios 

incluem tremolita, titanita, apatita, zircão, epidoto, fluorita, carbonato e uraninita. Sua 

ocorrência na BEC é restrita se concentrando nas sub-bacias Cercadinho e Cachoeira na 

área da Anomalia 13 

As rochas gnáissicas do Complexo Lagoa Real ocupam a maior parte da BEC, 

sendo fortemente controladas pela foliação regional de direção NW-SE. Nessas rochas 

predomina a microclina (35 a 60%), plagioclásio (20 a 30%), quartzo (abaixo de 35%) e 

anfibólio e biotita (5 a 7%). Como acessórios ocorrem à magnetita, titanita, apatita, zircão, 

fluorita, granada e calcita. Para facilitar o mapeamento em campo desses gnaisses, essas 

rochas foram sub-divididas em augen-gnaisse (Pagn), Plagioclásio-Augen-gnaisse (Ppl), 

Quartzo-Plagioclásio-microclina-gnaisse ondulado (Pgno), Microclina-gnaisse fitado 

(Pgn) e Quartzo-Plagioclásio-gnaisse fitado (Pegn) e albititos (Pab), com base em 

critérios estruturais e composicionais, sem nenhuma significação lito-estratigráfica. 

Na área da BEC as unidades mais expressivas em termos de cobertura espacial são 

os augen-gnaisse (Pagn) e o Microclina-gnaisse fitado (Pgn). Os albititos, apesar de não 

terem expressão espacial são estratégicos por serem as rochas hospedeiras das principais 

mineralizações de urânio na área. Essas unidades serão descritas a seguir.  
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Os Augen-Gnaisses (Pagn) são rochas quartzo-feldspáticos com microclina e 

plagioclásio em proporções variáveis (10 a 78%), formando "olhos", com formato tabular 

ou arredondado. Esses "olhos" consistem de fenoclastos de microclina que atingem até 

10 cm ou fenoclastos de oligoclásio e albita. O quartzo e os máficos segregados em níveis 

contornam os "olhos" em formas encurvadas. Em função dessa característica, esse tipo 

de gnaisse será chamado de gnaisse facoidal. 

Os Microclina-Gnaisses Fitados (Pgn) são rochas da cor rosada ou esbranquiçada, 

finamente fitados com segregação marcante do quartzo e anfibólio-biotita em relação a 

agregados sacaroidais de feldspato branco e rosado que formam níveis de até 1 cm. Os 

albititos e plagioclásio-gnaisse são considerados variedades composicionais dos gnaisses 

fitados. Ocorrem a Norte e Sul da Anomalia 08 e a Oeste da Anomalia 13, numa faixa de 

direção NW-SE, largura máxima de 2 a 3 km. 

Os Albititos (Pab) são rochas gnáissicas brancas, com textura sacaroidal, de 

granulação fina a média, contendo no mínimo em torno de 70% de albita, além de 

microclina (5%) e quartzo. Como varietais aparecem à augita, granada e magnetita. Os 

acessórios mais comuns são alaníta, epídoto, titanita e zircão. Ocorrem em faixas 

estreitas, controladas pela foliação regional de direção NW-SE, associadas aos 

microclinas gnaisses fitados (Pgn) e com maior expressão nas áreas que são anômalas 

para urânio. 

As coberturas terciárias quaternárias são caracterizadas por sedimentos areno-

argilosos com alguns níveis basais da canga ferruginosa, relacionados aos Ciclos Erosivos 

Sulamericano do Terciário Inferior e das Velhas do Terciário Superior. Essas coberturas 

são sustentadas por litologias dos complexos Lagoa Real e Metamórfico-Migmatítico. 
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Figura 3.2 - Mapa geológico da BEC mostrando delimitação da URA e principais termos 

fontes (PLANARQ, 1997). 

 

A mineralização uranífera está confinada ao CLR e associada a corpos de albititos 

lenticulares e zonas de cisalhamento. A análise mineralógica dos corpos de minério 

mostra que 65 a 70% da rocha são compostas por plagioclásio-albitita, 10-20% por 

piroxênio, 2,5% por granada, 2,5% por epidoto, 1,5% por biotita e 1-2% por carbonatos. 

Uraninita é o principal mineral de urânio, mas pechblenda e uranofano podem ocorrer 

subordinadamente. Trinta e oito anomalias foram identificadas em uma área de cerca de 

1200 km2. Atualmente, a INB (operadora de mina) está explorando a anomalia AN-13 

(depósito Cachoeira) que possui um teor de urânio de 17.000 t (INB, 2007). Outra 

anomalia considerada para mineração é o AN-9 (depósito do Engenho) atualmente em 

processo de licenciamento. O mapa com a identificação das anomalias é apresentado na 

Figura 4.2. 
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3.1.3. Solo 
 

O clima, relevo, litologia, topografia, ação biológica e intemperismo influenciam 

nos tipos de solos encontrados na região. 

Em termos de unidade taxonômica há pouca variação entre os solos da BEC, o 

que pode ser explicado pela relativa uniformidade do material de origem (rochas 

graníticas e gnássicas), do relevo, do clima e ação biológica.  

No mapeamento feito para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foram 

identificadas 5 classes principais de solos: Latossolo Vermelho Amarelo, Podzólico (atual 

Argissolo) Vermelho Amarelo, Podzólico (atual Argissolo) Acinzentado, Cambissolos e 

solos Hidromórficos (PLANARQ, 1997) – Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Solos que constituem a BEC. O mapa mostra a delimitação da URA e os 

principais termos-fontes (PLANARQ, 1997). 
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A seguir é feita uma descrição sucinta das classes de solos da área da URA. 

 

 Latossolo Vermelho Amarelo: Compreendendo os solos profundos ou muito 

profundos, com textura muito argilosa, argilosa e média, com saturação de bases baixa 

a extremamente baixa apresentando percentagens entre 2 a 45 % para a maioria dos 

solos analisados. Possui baixa fertilidade natural. Além de limitações por acidez em 

consequência da presença de alumínio trocável em quantidades consideráveis; 

 

 Argissolo (Podzólico) Vermelho Amarelo: São solos normalmente profundos, tendo 

sequência de horizontes A, B e C, com argila de atividade alta e baixa, 

respectivamente. Possuem baixa fertilidade natural. São solos moderados a 

fortemente ácidos, com pH em água normalmente entre 4,4 e 5,7, com extremos de 

variação no horizonte A (3,8 a 7,5). Distribuem-se em áreas de relevo plano, suave 

ondulado, ondulado forte e montanhoso; 

 

 Argissolo (Podzólico) Acizentado: Apresentam sequência de horizonte A, B e C. 

São distróficos e álicos, profundos, fortemente ácidos, moderados a imperfeitamente 

drenados, de baixa fertilidade natural e bastante intemperizados. Além de limitações 

por acidez em consequência da presença de alumínio trocável em quantidades 

consideráveis. Esta classe de solos ocorre nas áreas abaciadas da superfície dissecada; 

nos alvéolos de cabeceiras de drenagem e no fundo de algumas depressões fechadas. 

Essa classe de solo não tem ocorrência expressiva na BEC; 

 

 Cambissolos: Apresentam sequência de horizontes A, B, C e R, baixa relação 

textural, horizonte pouco diferenciado, baixa e alta capacidade de troca de cátions, 

argilominerais do tipo 1:1 e/ou 2:1 em quantidades variáveis, podendo ocorrer 

também minerais intemperizáveis variando desde altos até baixos, podendo mesmo 

estar ausentes em alguns solos, relação molecular e relação silte/argila com valores 

médios ou altos em alguns solos e baixos em outros; são solos pouco desenvolvidos, 

que quando desenvolvidos de rochas carbonatadas podem apresentar carbonatos 

livres, desde a superfície dos solos, ou acumulações nos horizontes subsuperficiais; 
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 Solos Hidromórficos: São solos minerais, que possuem como característica a 

presença de horizonte Glei dentro dos 50 cm da superfície. O horizonte Glei apresenta 

cores cinzentas, devido ao ambiente redutor em meio anaeróbico, resultante dos 

encharcamentos periódicos ou constantes ao quais eles estão submetidos. Podem ou 

não apresentar mosqueamentos; 

 

A distribuição das classes de solo na área da BEC pode ser observada na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Distribuição das unidades de solo na área da BEC, síntese das 

características e área de abrangência (PLANARQ, 1997). 

 

Os teores de U3O8 nos solos na região da URA foram determinados antes da 

instalação entrar em operação. A Tabela 3.2 mostra os resultados para U em solos obtidos 

durante a caracterização ambiental pré-operacional. 

 

Classes de solo Área (Km²) Área (%) Slope médio (%)
Cambissolo eutrófico A, textura argilosa, relevo ondulado a fortemente ondulado. 37,68 49,92 13,48

Cambissolo eutrófico A, textura argilosa, relevo suave a ondulado. 5,95 7,89 12,56

Latossolo vermelho-amarelo distrófico A, textura média, relevo plano. 1,07 1,41 3,51

Podzólico vermelho-amarelo distrófico A, textura média/argilosa, relevo ondulado. 14,89 19,72 9,34

Podzólico vermelho-amarelo distrófico A, textura média/argilosa, relevo plano. 11,36 15,04 5,14

Solos hidromórficos indiscriminados A, relevo plano. 4,54 6,01 13,42

Totais 75,49 100,00 9,57
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Tabela 3.2 – Caracterização pré-operacional do teor de urânio no solo na área da URA 

(PLANARQ, 1997). 

 

Observa-se que os valores de U3O8 (Tabela 3.2) nas áreas de anomalias foram na 

sua maioria superiores a faixa de variação de urânio em solo comumente encontradas no 

mundo de 0,7 a 10,7 ppm (KABATA-PENDIAS, 2010). 
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3.1.4. Vegetação e uso do solo 
 

Na região da BEC foram identificados 6 tipos de uso e cobertura (Cerrado denso e 

rarefeito, Capoeira, solo exposto, Pastagem, agricultura e área edificada). A contribuição 

percentual de cada tipo de uso e cobertura na BEC pode ser observada na Tabela 3.3 e 

nas Figura 3.4 e Figura 3.5.  

Observa-se que o tipo predominante de cobertura da BEC é a vegetação natural com 

predomínio do bioma cerrado (Cerrado denso e rarefeito), correspondente a 79% da área. 

Outros tipos de uso como agricultura e pastagem são pouco expressivos, refletindo o 

baixo desenvolvimento econômico da região. (FERREIRA, 2010).  

Apesar da instalação, como um todo, preencher uma área de aproximadamente 9 

%, a URA, como área edificada, ocupa uma parcela em torno de 0,1 %. Por se tratar de 

uma instalação nuclear, algumas limitações de ocupação ao seu redor são colocadas, 

preservando a cobertura vegetal natural (FERREIRA, 2010). 

 

Tabela 3.3 - Área e percentual ocupado por cada classe no mapa de uso (Ferreira, 2010). 

Classe Área (ha) 
Percentual de Ocupação 

(%) 
 

Cerrado Denso 
 

4522,52 
 

59,8  

Cerrado 

Rarefeito 
1451,15 19,2 

Capoeira 837,38 11,1 

Solo Exposto 411,26 5,4 

Pastagem 274,42 3,6 

Agricultura 59,98 0,8 

Área Edificada 44,37 0,1 
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Figura 3.4 - Uso e cobertura dos solos encontrados na BEC (Ferreira, 2010). 

 

 

Figura 3.5 - Alguns tipos de uso e cobertura encontrados na BEC: (a) cerrado denso; (b) 

cerrado esparso; (c) pastagem e (d) agricultura (Santos, 2014). 
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 A situação econômica da região, as condições climáticas e os solos dominantes na 

área limitam a utilização da terra a poucas atividades, sendo as principais pastagem 

(3,6%) e agricultura (0,8%), enfatizando a pecuária extensiva e os cultivos de feijão, 

milho, mandioca e frutíferas (SANTOS, 2014).  

A agricultura é de subsistência e apresenta um fraco desempenho, visto que, 

geralmente, os cultivos dependem das chuvas e não são adubados. A pecuária apresenta 

baixo rendimento, por isso a principal alternativa é a complementação da ração com 

palma forrageira ou o pastoreiro temporário em áreas cultivadas com capim (INB, 1997). 

A dinâmica da água pode ser perturbada pelo tipo de vegetação e uso do solo, em 

virtude da alteração da compactação, variação no escoamento superficial e na taxa de 

infiltração e modificação da densidade e consistência do solo (EUROPEAN 

COMMISSION, 2019). 

 

3.1.5. A Unidade de Concentrado de Urânio (URA) 
 

A Unidade de Concentrado de Urânio é uma instalação minero industrial, 

explorado pelas Indústrias Nucleares do Brasil – INB (empresa estatal responsável pela 

atuação no ciclo do combustível nuclear). Sua principal atividade é a lavra e o 

beneficiamento químico e físico do minério de urânio, a fim de produzir o diuranato de 

amônio (DUA) ou “yellow cake”, matéria prima usada na produção do combustível para 

as usinas nucleares.  

A mina se encontra no centro-sul do Estado da Bahia, na Fazenda Cachoeira, na 

Província Uranífera de Lagoa Real, no município de Caetité (SANTOS, 2006). 

 O empreendimento iniciou as suas atividades no ano 2000 e, no presente momento 

esta unidade fornece urânio para toda produção nacional, atendendo a demanda das usinas 

de Angra I e II (COSTA, 2013). 

A usina de Caetité foi projetada para uma produção de 400 t a-1, a uma 

concentração de minério de 3000 ppm. A capacidade diária de produção de concentrado 

para esta planta é de 1.400 kg de U3O8. Em razão destas características, torna-se atrativo 

a obtenção do DUA (GOMIERO, 2004). 
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3.1.5.1.Processo 

 

O processo operacional empregado na URA fundamenta-se no ataque ácido do 

minério utilizando a técnica de lixiviação em pilhas (Heap Leach).  

O fluxograma operacional simplificado do processo e a disposição das unidades 

físicas das etapas de processamento são apresentados na Figura 3.6 e Figura 3.7, 

respectivamente. 

 

Figura 3.6 – Fluxograma de processo (Fonte: INB). 
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Figura 3.7 – Planta da Unidade de Concentrado de Urânio (Fonte: INB) 

 

3.1.6.  Beneficiamento físico  
 

No processo de beneficiamento físico, o minério é inicialmente subordinado a 

etapas de britagem (primária e secundária) e moagem com o intuito de atingir uma 

granulometria adequada ao processamento químico. 

O minério, transportado através de caminhões basculantes, abastece o britador 

primário de mandíbulas, o qual descarrega o produto, com granulometria de 127 mm, em 

um transportador de correia que forma uma pilha pulmão de cerca de 2.000 t. Esse minério 

britado é retomado através de dois sistemas vibratórios, situados sob a pilha pulmão, e 

transferido para o britador secundário, que reduz a granulometria para 50,8 mm, em 

seguida deslocado em outro transportador de correia, que alimenta uma peneira 

classificatória com malha de 19 mm. O oversize dessa peneira abastece um britador 

terciário, tipo hidrocone, que reduz a granulometria para a desejada. Já o undersize da 

peneira e o produto do hidrocone são transportados, por uma correia, para a moega 

intermediária, a qual possui uma correia transportadora onde se adiciona constantemente 

cerca de 4% de água durante a transferência do produto para o tambor rotativo1. Nesse 

                                                           
1 Tambor rotativo com 6 m de comprimento e 1,2 de diâmetro. 
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misturador, acresce-se ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) na relação de 15 kg/t de 

minério, com o propósito de aglomerar as partículas finas sobre as partículas grossas, pois 

proporciona uma maior porosidade a pilha e, consequentemente, uma maior taxa de 

percolação, e iniciar o processo de lixiviação do minério através de uma cura ácida inicial 

(ARAÚJO, 2017; FERNANDES, 2006). A descarga do tambor rotativo alimenta um 

conjunto de correias transportadoras móveis, as quais abastecem um stacker 2 com altura 

de 6 metros, o qual descarrega o minério aglomerado no pátio impermeabilizado com 

manta de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), formando uma pilha. O pátio de 

lixiviação, área para montagem das pilhas, possui base compactada com inclinação de 1% 

em direção as canaletas que contornam o seu perímetro, as quais são, também, revestidas 

com manta de impermeabilização (PEAD). O processo de lixiviação estática é aplicado 

em uma pilha por vez. Após a recuperação do urânio solúvel, a pilha de minério lixiviado 

é removida com carregadeira hidráulica e caminhões, para dar lugar às novas pilhas.  

Cada pilha tem base retangular de 50 m x 100 m, ângulo de repouso de 35º e altura 

de 3,5 m para 25.000 t, podendo chegar a 5,6 m, quando tiver 36.000 t de minério - Figura 

3.8. 

 

 

Figura 3.8 – Formação da pilha no pátio de lixiviação (Araújo,2004). 

 

 

                                                           
2 Transportador de correia que executa movimento radial 
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3.1.7. Processamento químico 
 

A pilha de minério, formada conforme descrito, é submetida a três lavagens 

sucessivas, através de sistema de tubos gotejadores. O início da aspersão é feito somente 

no topo da pilha até ocorrer a acomodação do material, e posteriormente, os taludes são 

aspergidos, evitando desta maneira o desmoronamento nas laterais.   

A solubilização do urânio é obtida pelo ataque do minério com solução aquosa de 

ácido sulfúrico (UO3 (s)+ H+(aq.)   UO22+ + H2O), a uma concentração inicial de 3 g /L 

de H2SO4 à pH = 1,5, à qual adiciona-se, como oxidante, solução aquosa a 1 g/L de 

clorato de sódio, na relação 0,5 kg de NaClO3/t de minério. A concentração de ácido 

sulfúrico é gradativamente elevada para 40 g/L (pH = 0,5), permanecendo em 

recirculação até a estabilização da concentração de urânio. Com a adição de ácido, a 

solução de reciclo é corrigida, mantendo-se o pH 1,5 no início da lixiviação, chegando a 

pH 0,5 no final da operação (UO2 2+ + SO4 2- 
(aq.)   UO2(SO4)3

4-
(aq.)). 

Alcançando uma concentração constante de urânio no licor, a pilha é submetida a 

duas lavagens consecutivas com água acidulada com ácido sulfúrico a pH = 1,5, e uma 

terceira lavagem com água neutra. As duas lavagens iniciais com água acidulada pH ~ 

1,5 com ácido sulfúrico é porque nessa condição de acidez remove-se o urânio solúvel 

retido na pilha sem correr o risco de precipitá-lo. Nessas condições a concentração final 

de urânio na segunda lavagem situa-se em torno de 0,04 g/L em U3O8. A terceira lavagem 

com água neutra, na mesma relação volume / massa de minério, tem como objetivo a 

redução da acidez na pilha, correspondente ao pH entre 3 e 4, com teor de urânio da ordem 

de 0,02 g/L de U3O8. 

Os licores originados são recolhidos, por meio de canaletas, em três bacias de 

volume apropriado. O TQ-1401, com capacidade para 10.000 m3, recebe os licores da 

fase de ataque ácido, que em seguida são transferidos, concomitantemente, com os licores 

das lavagens para o TQ-1402, com capacidade para 30.000 m3. Já o TQ-1405 é um tanque 

reserva, que pode receber os licores dos tanques anteriores. Todas as bacias são revestidas 

por duas mantas, com 1 mm de espessura, de PEAD e equipadas com um sistema de 

detecção de líquidos. 

O licor estocado contém sólidos em suspensão, por isso passa por um sistema de 

clarificação com adição de solução aquosa a 1 g/l do floculante sintético denominado 
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Poliox, na relação de consumo de 40 g do floculante/m3 de licor, para a floculação e a 

decantação dos sólidos em suspensão. O sobrenadante é filtrado em leito de carvão 

antracitoso, com a finalidade de reduzir a concentração de sólidos em suspensão a valores 

inferiores a 10 ppm, e armazenado no TQ-1501. Já o sedimento é fragmentado em: 85% 

é transferido para a pilha de minério lixiviado e 15% reciclado à floculação. 

O urânio contido no licor clarificado é extraído, em sistema contínuo de quatro 

células tipo misturador/decantador, por uma amina terciária – protonizada - ramificada 

de cadeia longa (Alamine 336), diluída na concentração 0,1 molar em querosene, ao qual 

adiciona-se 3,5%, em volume de tridecanol (4(R3NH) HSO4 + [UO2(SO4)3]4- → 

(R3NH)4UO2(SO4)3 + H2SO4). Seguidamente, o urânio é reextraído (R3(NH)4UO2(SO4)3 + 

4NaCl  4 R3NHCl + [UO2(SO4)3]4- + 4Na+) com outro conjunto de quatro células tipo 

misturador/decantador, com solução de cloreto de sódio 1, 75 M e pH ajustado a 1,2 com 

ácido sulfúrico, de onde é precipitado como DUA (5), por adição de solução de hidróxido 

de amônio, nos tanques TQ-1701, 1702 e 1703, e espessado. Após esta etapa, o DUA, é 

inicialmente lavado com solução 1 M de sulfato de amônio, para eliminar o excesso de 

cloreto de sódio, e, em seguida com água neutra para retirar o excesso de sulfato. A torta 

de DUA, contendo 60% de sólidos em massa, é seca em secador. O produto final seco é 

armazenado em tambores de 200 L e transportados em contêineres. 

Para garantir a confiabilidade quanto ao caráter do produto final, à recuperação do 

urânio e à proteção ao meio ambiente, o processo é inspecionado mediante a um programa 

de amostragem e análises químicas (GOMIERO, 2004). 

3.2. Termos-fontes da URA 
 

Os rejeitos gerados nessa instalação podem ser divididos em duas categorias: (a) 

rejeitos das operações de mineração que incluem estéreis e as águas de drenagem, e os 

(b) rejeitos do processo industrial consistindo em minério lixiviado, rejeitos do 

beneficiamento químico (“tailings”) e efluentes da planta química. Os principais termos-

fonte da URA com potencial para afetar o meio ambiente (incluindo os solos) são: (1) 

Cava da mina; (2) Depósito de rejeitos (estéril de rocha e minério lixiviado); (3) Bacias 

de “tailings”; (4) Área britagem; (5) Pátio de lixiviação em pilha; (6) Tanques de licor, e 

(7) Área Industrial (FERNANDES, 2008). 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para atingir o objetivo proposto neste estudo, consistiu de 

maneira geral, das seguintes etapas: 

(i) Coleta e tratamento das amostras de solo; 

(ii) Determinação dos radionuclídeos de interesse por métodos destrutivos 

(radioquímica e ICP-MS) e não destrutivos (espectrometria gama); 

(iii) Estimativa da dose absorvida e efetiva; 

(iv) Estimativa do excesso de risco de câncer ao longo da vida; 

(v) Cálculo da atividade equivalente de rádio, e 

(vi) Aplicação do índice de risco externo 

A metodologia utilizada nesta dissertação pode ser observada de forma geral no 

fluxograma da Figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Fluxograma geral da metodologia usada nesta dissertação. 
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4.1. Coleta de amostras 
 

A escolha dos locais de amostragem usados nesta dissertação foi baseada em 4 

critérios: i) sub-bacias da BEC, ii) classes de solo; iii) geologia e presença de anomalias 

de urânio, e vi) localização da URA.  

Pelo menos 2 pontos de amostragem por sub-bacias foram estabelecidos, e todas 

as classes de solo, com frequência compatível com a sua ocorrência foram amostradas. 

Assim como foram coletados solos sobre os principais tipos de rocha, e em diferentes 

pontos próximos a URA. Esta estratégia foi adotada de forma a se obter uma rede de 

amostragem representativa dos solos da BEC, além de permitir avaliar a influência da 

URA nesse compartimento ambiental. A Tabela 4.1 mostra a síntese dessas informações. 

Tabela 4.1 – Critérios adotados na escolha dos locais de coleta e quantitativo de 

amostras coletados. 

Critérios Número de amostras 

coletadas  

S
u

b
-b

a
ci

a
s 

 Cachoeira 10 

Engenho 8 

Cercadinho 10 

Vacas Montante  8 

Vacas Jusante  8 

 Total 44 

C
la

ss
es

 

d
e 

so
lo

  Argissolo 8 

Cambissolo 30 

Latossolo 6 

 Total 44 

C
la

ss
es

 

g
eo

ló
g
ic

a
s Gnaisse Fitado 20 

Gnaisse Facoidal 10 

Granito 8 

Granito - Leucodiorito 6 

 Total 44 

A
 N

 

Sub-bacias sem anomalia U 18 

Sub-bacias com anomalia U 26 

 Total 44 

Total de amostras 44 
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A localização dos 12 pontos de amostragem localizados nas 5 sub-bacias da BEC: 

C1, C2, C3 e C4 na sub-bacia Cachoeira, E1 e E2 na sub-bacia Engenho, VM1 e VM2 na 

sub-bacia Vacas Montante, VJ1 e VJ2 na sub-bacia Vacas Jusante e Ce1 e Ce2 na bacia 

Cercadinho. As sub-bacias da BEC foram delimitadas com base em critérios 

morfométricas e de uso e cobertura do terreno. As localizações dos pontos de 

amostragem, e a proximidade das anomalias de urânio podem ser observadas na Figura 

4.2. 

As amostras deformadas de solo (aproximadamente de 1 a 3 kg) foram coletadas na 

camada superior (0 a 10 cm) e inferior (10 a 20 cm) do solo com ajuda de um trado-sonda 

de 45 mm de diâmetro, e imediatamente transferidas para sacos plásticos e transportadas 

para o laboratório. Sistema de Posicionamento Global (GPS) foi usado para identificação 

das coordenadas dos pontos de coleta de cada amostra. 
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Figura 4.2 – Mapa da BEC com a localização dos 12 pontos de amostragem da BEC: C1, 

C2, C3 e C4 na bacia Cachoeira, E1 e E2 na bacia Engenho, VM1 e VM2 na bacia Vacas 

Montante, VJ1 e VJ2 na bacia Vacas Jusante e Ce1 e Ce2 na bacia Cercadinho. As 

anomalias uraníferas são destacadas pelos blocos amarelos. 

 

4.2. Tratamento das amostras 
 

Em laboratório, as amostras de solo foram maceradas utilizando pistilo e almofariz 

a fim de se obter maior homogeneidade do material. A importância da homogeneização 

é a diminuição dos erros nos resultados finais das concentrações dos radionuclídeos 

(COSTA, 2016).  
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As amostras foram secas em estufa a 100 º C por 1 hora em caixas de aço inox. Após 

este período, foram retiradas e colocadas em dessecador até atingir temperatura ambiente 

e a seguir foram pesadas. Este procedimento foi repetido até atingir o peso constante. 

 

4.3. Determinação dos radionuclídeos 
 

Os radionuclídeos foram determinados por métodos não destrutivo e destrutivos. 

No método destrutivo a amostra de solo foi completamente solubilizada para permitir a 

análise dos radionuclídeos de interesse, enquanto no método não destrutivo a análise dos 

radionuclídeos foi feita preservando a integridade da amostra.  

O método não destrutivo utilizado na determinação do 226Ra, 40K e 232Th foi a 

espectrometria gama, onde a amostra de solo foi acondicionada em geometrias especificas 

sem a necessidade de nenhum tratamento prévio. 

Por outro lado, o método destrutivo impôs a necessidade de um tratamento 

(solubilização) da amostra para permitir a posterior análise do radionuclídeo de interesse. 

No caso específico dessa dissertação, a dissolução das amostras de solo foi feita através 

da digestão ácida, seguida da análise direta por espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) para os radionuclídeos 238U e 232Th, ou enviadas para 

separação radioquímica e posterior contagem alfa total para os radionuclídeos 226Ra e 

228Ra.  

A seguir é feito uma descrição dos materiais e métodos utilizados na determinação 

dos radionuclídeos. 

4.3.1. Métodos não destrutivos 

4.3.1.1.Determinação dos radionuclídeo por Espectrometria Gama 

 

A determinação das amostras por espectrometria gama foi realizada no 

Laboratório de Radiometria da Divisão de Radioproteção Ambiental e Ocupacional 

(DIRAD) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). 

O método de determinação de radionuclídeos naturais por espectrometria gama é 

comumente utilizado na qualificação e quantificação de radionuclídeos, principalmente 
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em amostras ambientais que costumam apresentar baixa radioatividade, além de ser um 

método multielementar e não destrutivo.  

Para determinação das concentrações de 226Ra, 232Th e 40K, aproximadamente 300 

g das amostras de solo de cada ponto de amostragem foram transferidos para potes de 

polietileno, que em seguida foram selados (Figura 4.3) e armazenados por, no mínimo, 

40 dias visando estabelecer o equilíbrio secular entre os radionuclídeos que constituem 

as séries radioativas (EL-TAHER, 2013; KORUN, 2013).  

 

 

Figura 4.3– Pote lacrados contendo as amostras. 

 

Após o período necessário, as amostras foram analisadas por 60.000 s em um 

detector gama de alta pureza de germânio (HPGe) do tipo coaxial da marca Canberra, Inc. 

(EUA) com eficiência relativa de 20% e largura a meia altura do pico de 1,816 keV para 

a energia de 1332,5 keV do 60Co. Os dispositivos eletrônicos associados (amplificador, 

fonte HV e analisador MCA) também da Canberra. O sistema conta com a blindagem 

adequada para o detector visando minimizar os efeitos da radiação de fundo no espectro. 

A aquisição dos espectros e análise foi realizada utilizando o programa computacional 

Genie 2000, também da Canberra – Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Detector e eletrônica associada. 

 

As calibrações em energia e eficiência foram realizadas com fontes padrão 

fornecidas pelo Laboratório Nacional de Metrologia de Radiação Ionizante (LNMRI) do 

IRD.  

Ao considerar o equilíbrio secular, a contribuição de alguns radionuclídeos pode 

ser calculada de forma indireta através dos picos de energia dos radionuclídeos filhos 

(PAPACHRISTODOULO, 2003). A contribuição do 226Ra pode ser deduzida utilizando 

os picos de energia de 351.9 keV e 609.3 keV relativos aos seus filhos 214Pb e 214Bi, 

respectivamente (ISHIKAWA, 1994; VASILE, 2010). Para o 232Th foi utilizado o pico 

de 911.07 keV relativo ao seu filho 228Ac (GULAN, 2018; MONTALVÁN OLIVARES, 

2017). Na determinação de 40K foi considerado o seu pico de energia bem definido de 

1460.8 keV (SALEH, 2014; SANTAWAMAITRE, 2014). 

Na série de decaimento do 238U, a contribuição dos raios gama do 214Bi e 214Pb 

para a dose externa é de cerca de 98%. Já na do 232Th, o 228Ac e o 208Tl contribuem com 

90% da taxa total de dose gama (CANBAZ, 2010).  
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4.3.1.1.1. Atividade específica 

 As concentrações de atividade dos radionuclídeos por unidade de massa de cada 

amostra foram calculadas a partir da Equação 1:  

 

𝐴𝑒𝑠𝑝 =
𝐶𝑛

Ɛ. 𝑃γ.𝑚.𝑡
 (1) 

 

Onde:  

Aesp = Atividade específica do radionuclídeo por unidade de massa da amostra (Bqkg -1); 

 Cn = Taxa contagem de cada fotopico dos radionuclídeos estudados (s-1); 

 Ɛ = Eficiência do detector para o raio gama específico (adimensional); 

Pγ = Probabilidade de transição absoluta do raio gama específico (adimensional); 

m = Massa da amostra (kg); 

t = Tempo de contagem (s). 

 

A taxa de contagens é a quantidade total de contagens na região do fotopico 

subtraindo o efeito Compton (adquirido por unidade de tempo) e o background. Além do 

mais, o número de contagens é proporcional à eficiência de detecção que depende da 

energia dos fótons (KNOLL, 2000). 

 

4.3.1.1.2. Incerteza dos valores da atividade específica 
 

O erro associado a Equação 1 pode ser calculado empregando a propagação de 

erros apresentados na Equação 2Erro! Fonte de referência não encontrada.: 
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𝛿𝐴 =  √
𝛿𝐶𝑛

2

(𝑚. .𝑡.𝑃𝛾)2
+ 𝐶𝑛

2(
𝛿 2

(𝑚. 2.𝑡.𝑃𝛾)
2 +

𝛿𝑚2

(𝑚2. .𝑡.𝑃𝛾)2
+

𝛿𝑡2

(𝑚. .𝑡2.𝑃𝛾)2
) (2) 

 

Onde: 

A = Incerteza da atividade específica; 

Cn = Incerteza na área do fotopico; 

 = Incerteza na eficiência de detecção; 

m = Incerteza na massa da amostra; 

t = Incerteza na medida do tempo de formação do espectro gama; 

 

4.3.1.1.3. Correções na atividade específica  
 

Tendo em vista o alcance de valores com máximo de exatidão possível, é essencial 

realizar correções nos valores das atividades específicas. Algumas destas correções são 

feitas pelo programa Genie 2000. Os cálculos de erro para atividade foram determinados 

a partir da Equação 3: 

 

𝐿𝐿𝐷 =  
4.66.𝑆𝑏

Ɛ.𝐼 γ
 (3) 

Onde:  

LLD = Correção da atividade específica (adimensional); 

Sb = Erro padrão estimado do background (adimensional); 

I = Abundância de emissões gama por decaimento radioativo (adimensional); 

Ɛ = Eficiência do detector para o raio gama específico (adimensional). 
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4.3.1.1.4. Atividade mínima detectável 
 

A atividade mínima detectável (MDA-Minimum Detectable Activity) deve ser 

determinada uma vez que este valor indica a sensibilidade do sistema de detecção.  

O valor da atividade mínima detectável, para um intervalo de confiança de 95%, 

foi definido com base na derivação de Curie e está em conformidade com as normas ISO 

11929 de 2010 e ISO 10703 de 2007 (GARCÊZ, 2016). O cálculo do MDA é baseado na 

Equação 4: 

 

𝑀𝐷𝐴 =  
2,71+4,66.𝜎

.𝑚.𝑡.𝑃γ 
 (4) 

 

Onde: 

MDA = Atividade mínima detectável (Bqkg-1); 

 = Desvio padrão do background da blindagem mais a amostra; 

Ɛ = Eficiência do detector para o raio gama específico (adimensional); 

m = Massa da amostra (kg); 

Pγ = Probabilidade de transição absoluta do raio gama específico (adimensional); 

t = Tempo de duração da análise (s). 

 

4.3.2. Métodos destrutivos  

 

A solubilização das amostras de solo, a separação radioquímica (com contagem 

alfa) e a determinação por ICP-MS foram realizadas nos Laboratórios de Radioquímica 

da Divisão de Radionuclídeos (DIRAD) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD) e no Laboratório de salvaguarda (LASAL) da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), respectivamente. 



 

55 
 

4.3.2.1.Abertura dos solos  

 

Antes da separação por radioquímica e análise por ICP-MS as amostras de solo 

foram solubilizadas (abertura total) conforme descrito a seguir: Para cada 2 g de solo 

acondicionadas em béqueres de teflon de volume de 250 ml foram adicionados 20 ml de 

ácido nítrico (HNO3), seguido por aquecimento em banho de areia a 80 oC, 

aproximadamente. Após 30 minutos foram adicionados 4 ml de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) para eliminação de matéria orgânica. Depois de uma hora, retomou-se 20 ml de 

HNO3 com 15 ml de ácido fluorídrico (HF), para solubilização de silicatos. Por fim, a 

solução foi evaporada até́ quase secura e à esta solução concentrada foram adicionados 

20 ml de HNO3 0,1 molar, seguido de aquecimento para remoção do HF (SKOOG; 

WEST; HOLLER, 1996), para evitar danos ao ICP-MS. 

A solução foi transferida para balão volumétrico de 250 ml e completou-se o 

volume com ácido nítrico (HNO3) 1M. Desse volume total, uma alíquota de 50 ml foi 

transferida para tubos de centrífuga de polipropileno (tubos Falcon).  

As amostras foram feitas em triplicata e todo o procedimento foi replicado para a 

preparação do branco. 

 

4.3.2.2.Separação Radioquímica  

 

A separação radioquímica do 226Ra e 228Ra foi realizada segundo metodologia 

analítica estabelecida por GODOY (1994): Isótopos de rádio foram co-precipitados como 

Ba(Ra)SO4, pela adição de H2SO4 e BaCl2 para a solução da amostra. Os sulfatos mistos 

foram lavados e dissolvidos com ácido nitrilotriacético (NTA). O sulfato de bário (rádio) 

foi re-precipitado pela adição de ácido acético até pH 4,5-5,0. As fases aquosa e sólida 

foram separadas e o Ba(Ra)SO4 foi purificado por dissolução em uma solução de ácido 

etileno diamina tetra-acético (EDTA) a pH 10. Em seguida, a mistura de sulfato foi 

novamente precipitada por ácido acético (pH 4,5-5,0). O precipitado foi filtrado e, após a 

reserva por 1 mês para um crescimento de 222Rn e sua progênie de curta duração, o 226Ra 

foi determinado pela contagem de alfa total. O 228Ra foi determinado por contagem beta, 

enquanto as partículas alfa de 226Ra foram embarreiradas por um papel de filtro. 

Correções foram feitas, caso houvesse alguma contribuição dos filhos de 226Ra. As 
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atividades alfa e beta foram contadas em um detector proporcional de baixa coincidência 

de segundo plano (Bertold, modelo LB770-1). O rendimento químico do método foi de 

aproximadamente 95% para rádio e o desvio padrão relativo para atividades individuais 

foi de cerca de 10%. 

 

4.3.2.3.Determinação por ICP-MS 

 

O 238U e o 232Th foram determinados utilizando um espectrômetro de massa por 

plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) da marca Perkin-Elmer modelo SCIEX ELAN 

6000 equipado com a câmara de pulverização padrão e nebulizador de fluxo cruzado. As 

curvas de calibração para análise de 232Th e 238U foram preparadas na faixa de 1-20 ngml-

1 usando solução padrão da Perkin -Elmer. 

 

4.4. Avaliação das doses absorvidas e efetivas  

4.4.1. Determinação da taxa de dose gama absorvida no ar (D) 
 

Partindo do pressuposto que os radionuclídeos de ocorrência natural estejam 

distribuídos de forma uniforme no solo, é possível calcular as taxas de dose absorvidas 

no ar a 1 m acima do nível do solo UNSCEAR (2010).  

Os fatores de correção utilizados nesta dissertação para o cálculo da taxa de dose 

gama absorvida no ar por unidade de concentração de atividade em Bq kg-1 (peso seco) 

para o 238U (226Ra), 232Th e 40K correspondem a 0,462, 0,621 e 0,0417 nG h-1, 

respectivamente (UNSCEAR, 2010).  

A contribuição da radiação gama terrestre para as doses absorvidas no ar foi 

calculada usando a Equação 5: 

 

D = 0,462 CU + 0,604 CTh + 0,0417Ck (5) 

 

Onde: 
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D é a taxa de dose absorvida gama no ar (nGyh-1); 

CU é a concentrações de 238U (Bqkg-1); 

CTh é a concentrações de 232Th (Bqkg-1); 

CK é a concentrações de 40K (Bqkg-1). 

As doses absorvidas e as taxas de dose absorvida foram estimadas com base na 

concentração de atividade dos radionuclídeos de interesse medidos na BEC. No entanto, 

essas taxas não refletem diretamente o risco radiológico que um indivíduo está exposto 

(KHATUN, 2018). Portanto, a dose absorvida foi avaliada em termos da dose efetiva 

anual oriunda da radiação gama terrestre ao ar livre . 

 

4.4.2. Determinação da taxa de dose efetiva anual (DEA) 
 

A taxa de dose externa efetiva anual (DEA) recebida por um indivíduo foi 

calculada a partir da dose absorvida (D), utilizando um fator de conversão de dose gama 

absorvida em dose efetiva de 0,7 Sv Gy-1, e o fator de ocupação de 0,2, que corresponde 

à exposição externa diária de 5 horas (UNSCEAR, 2000). A taxa de dose efetiva anual 

foi calculada a partir da Equação 6. 

 

DEA = D x 8760 x 0,2 x 0,7 x 10−3 (6)  

 

Onde: 

DEA é a taxa de dose externa efetiva anual ao ar livre (mSvano-1); 

D é a taxa de dose absorvida gama (nGyh-1); 

0,2 é o fator de ocupação ao ar livre;  

0,7 é o ator de conversão de dose absorvida para dose efetiva (SvGy-1); 

8760 é o fator de conversão do tempo de 1 ano para horas. 
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4.5. Estimativa de Riscos de Radiação 

 

 Os radionuclídeos naturais presentes nos solos, incluindo 238U, 232Th e todos os 

seus produtos de decaimento, além do 40K são as principais fontes radiativas externas da 

exposição humana (UNSCEAR, 2000).  

 Para avaliar os riscos radiológicos nos solos da BEC, alguns índices de riscos 

foram utilizados. Essas medidas incluem a atividade em rádio equivalente (Raeq), índice 

de risco externo (Hex) e o risco de câncer ao longo da vida (KHATUN, 2018). 

 

4.5.1. Determinação do excesso de risco de câncer ao longo da vida (ERCLV) 
 

A partir da taxa de dose efetiva anual foi calculado o excesso de risco de câncer 

ao longo da vida utilizando a Equação 7: 

 

ERCLV =   DEA x  10−6 x DL x RF (7) 

 

Onde 

DEA é a dose efetiva (mSva-1); 

DL é a duração da vida, neste trabalho foram considerados 70 anos; 

RF é fator de risco de câncer fatal por Sievert, nesta dissertação foi usado o valor de 0,055 

Sv-1 proposto pelo ICRP-103 (ICRP, 2007). 
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4.5.2. Atividade equivalente de Radio (Raeq) 
 

A atividade equivalente de rádio (Raeq) tem sido abundantemente utilizada como 

um índice para avaliar o risco radiológico associado a materiais de construção. Esse índice 

representa as concentrações de atividade de 226Ra, 232Th e 40K em um único fator, levando 

em consideração o risco associado a cada desses radionuclídeos (BERETKA & 

MATHEW, 1985; HAMILTON, 1971). 

A atividade da concentração de rádio equivalente (Raeq) é definida como uma 

soma ponderada das atividades de 226Ra, 232Th e 40K, que permite estimar a contribuição 

de atividade destes radionuclídeos ao considerar que 370 Bq kg-1 de 226Ra, 259 Bq kg-1 

de 232Th e 4810 Bq kg-1 de 40K produzem a mesma taxa de dose de raios gama 

(HAMILTON, 1971). A determinação do Raeq é apresentada na Equação 8: 

 

Raeq =  ARa + 1,43. ATh + 0,077. Ak (8)  

 

Onde: 

Raeq  é a atividade em Radio equivalente (Bq kg-1); 

ARa226 é a atividade do 226Ra (Bq kg-1); 

ATh232  é a atividade do 232Th (Bq kg-1); 

Ak40 é a atividade do 40K (Bq kg-1). 

 

A Raeq é baseada na estimativa de que a contribuição dos outros radionuclídeos é 

desprezível. É comumente aceito na literatura que materiais com valores de Raeq menores 

que 370 Bq kg -1 podem ser usados de forma segura como material de construção (OECD, 

1979, MOMČILOVIĆ ET AL., 2010, LEAL, ET AL., 2020). 

 Esse risco radiológico foi proposto para materiais de construção, supondo 

exposição direta de raios gama para o indivíduo. A mesma hipótese é utilizada nessa 

dissertação, entretanto o material de construção utilizada é o próprio solo.   
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4.5.3. Índice de risco externo (Hex) 
 

O índice de risco externo (Hext) é utilizado na avaliação da taxa de dose devido à 

exposição externa a radiação gama proveniente dos radionuclídeos naturais presentes nos 

materiais de construção.  

O Hext é calculado através da média ponderada das concentrações de 226Ra, 232Th 

e 40K no solo. Este índice deve ser inferior a 1 para garantir o uso seguro de materiais de 

construção, o que corresponde ao limite superior de Raeq (370 Bq kg -1). O Hex foi 

calculado a partir da Equação 9 (BERETKA & MATHEW, 1985): 

 

𝐻𝑒𝑥 =  
𝐴𝑅𝑎

370
+

𝐴𝑇ℎ

259
+

𝐴𝐾

4810
 (9) 

 

Onde: 

Hex é o índice de risco externo (adimensional); 

ARa é a concentração de atividade de 226Ra (Bqkg-1); 

ATh é a concentração de atividade de 232Th (Bqkg-1); 

AK é a concentração de atividade de 40K (Bqkg-1). 

 

A Comissão Europeia (CE) propôs um índice denominado índice gama (Iγ) para verificar 

se as diretrizes da CE para a utilização de materiais de construção são cumpridas. Iγ é 

calculado usando uma fórmula similar ao Hex, com a atualização dos fatores de conversão 

(A ARa de 370 foi atualizada para 300, a ATh de 259 foi atualizada para 200 e a AK de 

4810 foi atualizada para 3000) (CE, 1999). 

Nesta dissertação optou-se por utilizar o Hex e não o Iγ para facilitar a comparação da 

BEC com outras áreas de estudos, uma vez que esse índice é amplamente utilizado e 

reportado na literatura. 

 



 

59 
 

4.6. Análise Estatística 
 

As análises dos dados foram realizadas pelo programa estatístico PAST (Hammer, 

2001). A matriz de dados foi construída e organizada no Excel. 

 Primeiramente, foi verificada a estatística descritiva da concentração de cada 

radionuclídeo, sem correlacionar com qualquer parâmetro da amostra. Foram feitos box-

plot com a finalidade de avaliar o centro dos dados (a média ou mediana), a amplitude 

dos dados (máximo – mínimo), a simetria ou assimetria do conjunto de dados e a presença 

de outliers. Além disso, o teste Shapiro-Wilk foi escolhido para verificar a normalidade 

dos dados, por ser o mais adequado quando o tamanho amostral é inferior a 50 (Hammer, 

2001). 

 Com o intuito de identificar a distribuição dos radionuclídeos e verificar o 

equilíbrio secular, o teste correlação de Pearson entre os radionuclídeos foi feito. Em 

seguida, foi feita a regressão linear a fim de obter equação da reta ajustada e o coeficiente 

de determinação, para explicar a relação entre os radionuclídeos. 

O critério adotado na análise do coeficiente de correlação de Pearson foram: entre 

0,0 a 0,3, indicam que não há associação entre as duas variáveis, ou que essa associação 

é desprezível (ou insignificante). Coeficientes com valores entre 0,3-0,5; 0,5-0,7; 0,7-0,9 

e 0,9-1 foram considerados associações: fraca, moderada, forte, e muito forte, 

respectivamente (HINKLE, 2003). 
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O segundo passo foi verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significante entre os valores médios da distribuição da concentração de atividade dos 

radionuclídeos de interesse por sub-bacias (com ou sem anomalias), tipo de classe 

pedológica e geológica, usando tanto o teste paramétrico (teste t) quanto o não 

paramétrico de Mann-Whitney (Hammer, 2001). 

 Os mapas temáticos apresentados foram confeccionados no software Qgis.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são apresentadas e discutidas a distribuição espacial da concentração 

dos radionuclídeos na BEC, a influência dos fatores geológicos, pedológicos e da 

operação da URA nessa distribuição. Além disso, são discutidas as doses os riscos aos 

quais a população está exposta. 

A concentração natural de urânio, tório e potássio no solo está diretamente 

relacionada ao conteúdo deste radionuclídeo na rocha parental que deu origem a este solo, 

entre outros fatores. Desta forma, quanto mais próxima à rocha mãe maior será a sua 

concentração. No entanto, outros fatores como as propriedades do radionuclídeo e as 

condições da química da água podem influenciar radicalmente no comportamento desses 

elementos no meio ambiente, alterando a distribuição destes radionuclídeos e seus 

produtos de decaimento no perfil do solo (VODYANITSKII, 2011). No caso da BEC não 

foram observadas diferenças significativas na concentração de atividade dos 

radionuclídeos analisados (238U, 226Ra-AD, 226Ra-AND, 232Th-AD, 232Th-AND, 228Ra e 

40K) no solo com a profundidade. Essa diferenciação não pode ser observada devido à 

baixa profundidade, até 20 cm, alcançada na coleta (camada 1 de 0 a 10 cm e camada 2 

de 10 a 20 cm). Por esse motivo, optou-se por reportar e analisar os resultados como 

valores médios das concentrações registradas nas duas camadas por ponto de coleta. 

Diferentes métodos (destrutivo e não destrutivo) foram usados para determinar a 

concentração de atividade dos radionuclídeos de interesse, conforme descrito em detalhes 

no capítulo 4. No caso do 226Ra e 232Th tanto o método não-destrutivo como destrutivos 

foram implementados na determinação desses radionuclídeos. A  

Figura 5.1 mostra a distribuição do tório e do rádio na BEC obtidas pelos métodos 

destrutivos e não destrutivo.  
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Figura 5.1 – Distribuição da concentração de atividade (Bq.kg-1) de 226Ra e 232Th nos 

solos da BEC obtidas através de métodos destrutivos - AD (radioquímica/ 226Ra e ICP-

MS/232Th) e não destrutivos - AND (espectrometria gama).  

 

Observa-se que a distribuição da concentração obtida para o 232Th em ambos os 

métodos foi mais ampla do que aquela encontrada para o 226Ra. A existência de dados 

espúrios (outliers) será discutida em detalhes na seção 5.1.3.  

Aparentemente a concentração de atividade determinada através da análise 

destrutiva (radioquímica e ICP-MS) foi ligeiramente superior àquelas obtidas pelo 

método não destrutivo (espectrometria gama). 
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Teste t de médias foi aplicado ao conjunto de dados para avaliar se as diferenças 

observadas na  

Figura 5.1 foram estatisticamente significantes. Os resultados obtidos mostram 

que os valores médios da concentração de atividade de 232Th nos solos da BEC medidos 

por espectrometria gama e ICP-MS foram similares (67,07 vs. 69,99 Bq/kg, t = 0,223 e p 

= 0,824), enquanto para o 226Ra a concentração de atividade determinado pela 

radioquímica foi quase o dobro (1,5 vezes maior) daquela obtida pela espectrometria 

gama (40,71 vs. 27,21 Bq/kg, t = 3,332 e p = 0,001). 

A análise de correlação (Tabela 5.2) e a regressão linear (Figura 5.2 e Figura 5.3) 

complementam os resultados obtidos no teste estatístico e mostram que no caso do 232Th 

existe uma forte correlação (r=0,86) entre os métodos analíticos avaliados, e cerca de 66% 

da variabilidade da concentração de atividade obtida pelo ICP-MS pode ser “explicada” 

pela concentração de atividade obtida pela espectrometria gama. Enquanto para o 226Ra a 

correlação observada entre os métodos foi baixa (r=0,43), apresentando baixa relação 

linear entre os mesmos (r2=0,19). 

 

 

Figura 5.2 – Diagramas de dispersão da concentração de atividade dos radionuclídeos 
226Ra obtida pelo método destrutivo – AD (radioquímica) e não destrutivo AND 

(espectrometria gama). 

y = 2,16x - 23,44 

R
2
 = 0,19 
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Figura 5.3 – Diagramas de dispersão da concentração de atividade dos radionuclídeos 
232Th obtida pelo método destrutivo – AD (ICP-MS) e não destrutivo AND 

(espectrometria gama). 

 

A diferença obtida entre os métodos destrutivos e não destrutivos na análise do 

226Ra não está completamente clara. No entanto, algumas causas podem ter contribuído 

para essa diferença como a ausência de equilíbrio do 226Ra com 222Rn e seus filhos de 

vida curta, ou a não correção da soma de coincidência de fótons, diminuindo a eficiência 

da contagem e por consequência levando a subestimativa da atividade (DŁUGOSZ-

LISIECKA, 2016). 

 

y = 1,99x – 52,06 

R
2
 = 0,66 
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A radioquímica geralmente produz resultados com alta precisão sendo 

considerada a técnica padrão para análise de isótopos de rádio, assim como é reconhecido 

que análises feitas por ICP-MS são altamente sensíveis e confiáveis. No entanto, esses 

métodos de análise usados tanto para a determinação do 226Ra (radioquímica) quanto para 

o 232Th (ICP-MS) apresentaram coeficientes de variação superiores aos encontrados na 

espectrometria gama. Desta forma, os resultados (de 226Ra e 232Th) obtidos pelos métodos 

destrutivos e não destrutivo serão apresentados e discutidos separadamente. 

 

5.1. Caracterização radiométrica da BEC 
 

5.1.1. Análise da concentração de radionuclídeos 

As concentrações de urânio, rádio, tório e potássio nas amostras de solo da BEC 

são apresentadas na Tabela 5.1, junto com suas estatísticas descritivas e o tipo de 

distribuição de frequência.  

 



 

69 
 

Tabela 5.1 - Estatística descritiva das concentrações de U, Ra, Th e K nos solos da 

BEC. 

 

Análise não destrutiva Análise destrutiva 

  226Ra 

(Bq.kg-1) 

40K 

(Bq.kg-1) 

232 Th 

(Bq.kg-1) 

226Ra 

(Bq.kg-1) 

238U 

(Bq.kg-1) 

228Ra 

(Bq.kg-1) 

232Th 

(Bq.kg-1) 
  

BEC               

N 44 44 44 31* 44 31* 42* 

Mínimo 5,62 8,24 9,45 7,42 7,77 8,11 2,64 

Máximo 56,13 895,80 210,00 90,39 251,47 73,58 282,27 

Média 27,21 369,82 67,07 40,71 80,68 22,12 69,99 

Desvio 

Padrão 
10,62 304,71 45,19 23,77 57,85 13,00 73,70 

Mediana 25,97 336,45 51,47 39,86 67,28 22,80 38,00 

Assimetr

ia 
0,40 0,31 1,58 0,47 1,80 2,14 1,48 

Curtose 0,31 -1,33 2,14 -0,58 3,09 7,23 1,45 

Média 

Geométri

ca 

24,94 194,63 55,44 33,16 64,66 19,29 40,57 

Coeficie

nte de 

variação 

39,01 82,39 67,38 58,38 71,70 58,80 105,30 

Teste Shapiro-Wilk com nível de significância de 95%. Os valores são descritos em peso 

seco (Bqkg-1). * Devido a problemas logísticos nem todas as amostras, de um conjunto 

de 44 amostras, foram analisadas pelo método não destrutivo. 

 

Dados ambientais raramente seguem uma distribuição normal, o que traz um 

complicador adicional na hora de representar medidas de posição central. Os métodos 

comumente usados no cálculo da média são aritmético, geométrico e mediano. A média 

aritmética é geralmente usada em conjuntos de dados que seguem uma distribuição 

normal, enquanto a média geométrica é adequada para conjuntos de dados que seguem 

distribuições log-normais, já as medianas são medidas robustas de posição central 

(ZHANG, 1996).  
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No caso específico da BEC, as distribuições encontradas apresentaram uma 

assimetria positiva, com caudas se estendendo em direção a concentrações mais altas 

(Tabela 5.1). No entanto, deve ser ressaltado que os radionuclídeos 226Ra (AND), 226Ra 

(AD) e 40K apresentaram uma baixa assimetria, com distribuições consideradas como 

moderadamente simétrica. Analisando o grau de achatamento das curvas obtidas, 

observam-se valores relativamente altos do coeficiente de curtose (com k > 0,263) para 

todos os radionuclídeos analisados, indicando distribuições Platicúrticas, ou seja, 

distribuições achatadas com dados dispersos.  

Como as distribuições de concentração de atividade dos radionuclídeos analisados 

apresentaram uma tendência à normalidade, os valores das diferentes médias (aritmética, 

geométrica e mediana) foram próximas entre si, sendo os valores medianos menores que 

as médias aritméticas (assimetria positiva). Dessa maneira, optou-se por usar a média 

aritmética na análise dos resultados desta dissertação, por considerar que este método 

representa adequadamente o valor médio da distribuição da concentração desses 

radionuclídeos no solo da BEC, incluindo os dados anômalos. Essa escolha está em 

concordância com a recomendação feita por PARKHURST (1998), que advoga o uso da 

média aritmética em detrimento da média geométrica em estudos visando à avaliação da 

concentração de substâncias químicas no meio ambiente. Este estudo sustenta que as 

médias aritméticas são imparciais, mais fáceis de calcular e de entender, cientificamente 

mais significativas (pelo menos para dados de concentração de substâncias químicas) e 

mais protetoras à saúde pública, enquanto a média geométrica não representa 

adequadamente os componentes dos balanços de massa. 

A concentração de atividade dos radionuclídeos obtidos pelos métodos não 

destrutivos (AND) e destrutivos (AD) variou amplamente nos solos da BEC. A diferença 

entre os valores máximos e mínimos alcançou de uma a duas ordens de magnitude (Tabela 

5.1), refletindo as diferenças encontradas na concentração desses radionuclídeos no 

material de origem, e no distinto comportamento geoquímico desses elementos na 

formação desses solos.  

Os maiores coeficientes de variação (CV > 80%) foram obtidos para o 232Th (AD) 

e o 40K, enquanto o menor CV foi observado para o 226Ra (AND). Os altos CVs calculados 

na área da BEC indicam alta variabilidade da concentração de atividade dos 

radionuclídeos analisados entre os locais de amostragem.  
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O 40K foi o radionuclídeo dominante nos solos da BEC com um valor médio de 

369,82  304,41 Bq kg-1 variando de 8,24 Bq kg-1 a 895,80 Bq kg-1, seguido pela 

concentração média do 238U (80,68  50,85 Bq kg-1 ), do 232Th – AD (69,99  73,70 Bq 

kg-1), do 232Th – AND (67,07  45,19 Bq kg-1), do 226Ra – AD (40,71  23,77 Bq kg-1), 

do 226Ra – AND (27,21  10,62 Bq kg-1), e do 228Ra (22,12  13,00 Bq kg-1). 

Mesmo em áreas de mineralização uranífera (com ocorrência localizada de teores 

elevados de U) o 40K é geralmente o radionuclídeo dominante. Segundo a UNSCEAR 

(2000), este elemento é o mais abundante entre os elementos radioativos encontrados no 

solo. O padrão de ocorrência do 40K, geralmente distribuído, parece estar relacionado ao 

fato deste elemento ser encontrado na maioria dos minerais formadores das rochas 

podendo, posteriormente, ser encontrado no solo (PAIVA, 2008).  

A distribuição espacial dos radionuclídeos de interesse por sub-bacia será 

analisada na seção 5.1.3, e a comparação dos resultados obtidos na BEC com outras áreas 

no mundo será discutida na seção 5.1.4. 

5.1.2. Análise da associação dos radionuclídeos de interesse  

 

 Os radionuclídeos de interesse para esta dissertação são: i) os radionuclídeos 

naturais da série do urânio 238 (238U e o 226Ra); ii) da série do tório 232 (232Th e o 228Ra) 

e o 40K. Análise de correlação (coeficiente de correlação de Pearson) e regressão linear 

(coeficiente de determinação) e razões de concentração foram implementadas visando 

obter insights sobre o comportamento ambiental desses radionuclídeos (e.g. origem 

similar do material parental), testar a hipótese do equilíbrio secular entre os 

radionuclídeos pertencentes à mesma série de decaimento e avaliar as relações entre os 

radionuclídeos de interesse.  

A análise de correlação entre os radionuclídeos medidos nas amostras de solo é 

mostrada na Tabela 5.2.  
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Tabela 5.2– Análise de correlação de Pearson entre os radionuclídeos. 

  
226Ra 

(AND) 

40K 

(AND) 

232Th 

(AND) 

226Ra 

(AD) 

238U 

(AD) 

228Ra 

(AD) 

232Th 

(AD) 

226Ra 

(AND) 
  -0,18412 -0,18412 0,43412 0,55695 

0,3763

3 
0,6341 

40K    -0,30047 -0,30133 0,03565 -0,3724 -0,4676 

232Th 

(AND) 
    0,65061 0,50736 0,5838 0,81176 

226Ra(AD)      0,23878 
0,6979

6 
0,53843 

238U       
0,1947

7 
0,55224 

228Ra        0,36241 

232Th(AD)         

O nível alfa de significância foi estabelecido em 0,05  

 

O 40K apresentou correlação não significativa com o 238U e uma correlação 

negativa fraca com o 232Th, 226Ra e 228Ra. O 232Th analisado por ambos os métodos 

apresentou uma correlação positiva moderada com 226Ra-AD e com o 238U, mas somente 

o 232Th-AND apresentou correlação positiva moderada com seu produto de decaimento 

(228Ra). No caso do 238U, é possível observar uma correlação positiva moderada deste 

radionuclídeo com o seu filho 226Ra-AND e com o 232Th (determinado por AD e AND). 

No entanto, o 238U não mostra uma correlação significante com o 226Ra-AD e 228Ra. 

Os resultados obtidos na análise de correlação são corroborados pela análise da 

regressão linear. A Figura 5.4 mostra os gráficos de dispersão entre os radionuclídeos da 

série do 238U, a Figura 5.5 entre os radionuclídeos da série do 232Th, a Figura 5.6 e Figura 

5.7 mostra as relações mais relevantes entre os radionuclídeos das duas séries de 

decaimento. 
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Figura 5.4 – Diagramas de dispersão da concentração de atividade dos radionuclídeos da série do 238U: (a) 238U vs. 226Ra-AD e (b) 238U vs. 226Ra-

AND. 

 

Y = 2,46x – 0,21 

R
2
 = 0,06 

Y = 5,45x – 67,60 

R
2
 = 0,31 



 

73 
 

 

Figura 5.5 – Diagramas de dispersão da concentração de atividade dos radionuclídeos da série do 232Th: (a) 232Th-AND vs. 228Ra e (b) 232Th-AD 

vs. 228Ra. 

 

Y = 0,26x – 2,34 

R
2
 = 0,34 

Y = 5,95x - 35,44 

R
2
 = 0,13 
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Figura 5.6 – Diagramas de dispersão da concentração de atividade entre os radionuclídeos das séries do 238U e 232Th: (a) 238U vs.232Th-AND, (b) 

238U vs.232Th-AD.

Y = 1,28x - 5,17 

R
2
 = 0,26 

Y = 1,36x – 33,46 

R
2
 = 0,30 
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Figura 5.7 – Diagramas de dispersão da concentração de atividade entre os radionuclídeos das séries do 238U e 232Th: (c) 226Ra-AND vs. 228Ra e (d) 
226Ra-AD vs. 228Ra. 

 

Y = 1,18x – 12,98 

R
2
 = 0,14 

Y = 0,38x – 6,57 

R
2
 = 0,49 
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A ausência ou a baixa correlação encontrada entre o 40K e os demais 

radionuclídeos (Tabela 5.2) pode ser explicada em função do padrão disseminado de 

ocorrência deste radionuclídeo em comparação com os outros radionuclídeos nos solos. 

Esses dados são corroborados pelos baixos coeficientes de determinação encontrados 

abaixo de 0,22 para a regressão linear entre o 40K e os radionuclídeos 238U, 226Ra, 232Th e 

228Ra. O padrão de ocorrência disseminado do 40K é frequentemente encontrado em outras 

áreas de estudos. SANTOS JÚNIOR (2018) em seu estudo nos solos do Estado de 

Pernambuco, nordeste do Brasil, destaca a expressividade do 40K em comparação aos 

outros radionuclídeos naturais estudados, porém conclui que esses níveis diferenciados 

de potássio não constituem anomalias radioativas, sendo esses resultados considerados 

representativos para o contexto da pesquisa. 

A baixa (r=0,56) ou insignificante (r=0,24) correlação (Tabela 5.2) e a pequena 

linearidade entre o 238U e seu produto de decaimento 226Ra-AND e AD, respectivamente, 

(Figura 5.4) observada nos solos da BEC sugerem uma quebra do equilíbrio secular na 

cadeia de decaimento do 238U. O desequilíbrio na série do 238U é relativamente comum e 

depende das condições ambientais encontradas na área de estudos (IAEA,2003). 

HARIBALA (2016) analisando os solos superficiais na área de mineração de urânio em 

Tonglião, China, observa um desequilíbrio na série de decaimento do urânio através da 

fraca correlação (r= 0,135) entre o 238U e 226Ra, enquanto PAIVA (2008), SALBU (2013) 

e ZHOU (2020) analisando solos em áreas de mineralização uranífera na Paraíba/Brasil, 

Kurday/Cazaquistão e leste da China, respectivamente, encontraram uma forte correlação 

positiva (com r>0,77) entre esses radionuclídeos indicando a manutenção do equilíbrio 

secular, e materiais parentais semelhantes. 

O tório e o rádio (228Ra) quase sempre ocorrem em equilíbrio na natureza (IAEA, 

2003). Os resultados encontrados na BEC mostram uma baixa associação linear entre o 

232Th e seu produto de decaimento 228Ra (Figura 5.5) e uma correlação baixa (r=0,36) e 

moderada (r=0,58) entre esses radionuclídeos dependendo do método de análise, 

sugerindo que nos solos da BEC o 232Th não está em equilíbrio com o 228Ra. 
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O 238U e o 232Th são radionuclídeos naturais distribuídos na crosta terrestre. O 

grau de correlação desses radionuclídeos no solo vai depender dos seus teores no material 

de origem desses solos (rochas parentais) e também das condições ambientais 

encontradas, e.g o tório tende a se acumular em horizontes do solo com maior teor de 

material húmico, enquanto o urânio apresenta relação inversa, devido a sua variável 

valência e fácil lixiviação nos ambientes oxidantes e ácidos (BARNETT, 2000). Na BEC 

essa correlação foi moderada (com r ≈0,5), refletindo as diferenças acima mencionadas. 

No entanto, é reportado na literatura desde correlações muito forte (r=0,96) como aquelas 

encontradas por ASYLBAEV (2017) nos solos Urais ou forte (r = 0,84) estimadas por 

ZHOU (2020) em solos em áreas de mineração de U no leste da China, ou até correlações 

insignificantes (r= 0,07), como aquelas calculadas por HARIBALA (2016) também em 

áreas de mineração de U na China. 

A correlação entre os isótopos de rádio também foi testada e produziu uma 

correlação positiva forte (r=0,70) com o 226Ra medido por radioquímica. Já a correlação 

estabelecida com o 226Ra determinado por espectrometria gama foi baixa (r=0,38), 

reforçando o caráter pouco sensível deste método. Na literatura é relatada desde 

correlações não significantes como aquelas apresentadas por AMARAL (1997) nos solos 

das jazidas fosfáticas de Pernambuco até correlações fortes reportadas por FILGUEIRAS 

(2019) nos solos do sertão do estado de Alagoas. 

A razão entre as atividades dos radionuclídeos de interesse foi avaliada visando 

compreender as condições de equilíbrio radioativo do sistema (ADAMS, 1958), além de 

fornecer indícios sobre a ocorrência de enriquecimento ou esgotamento de um 

radionuclídeo particular (WANG, 2016). 

Na Tabela 5.3, pode-se verificar as razões entre as atividades 238U / 232Th (AND), 

238U / 232Th (AD), 226Ra (AND)/ 238U, 226Ra (AD)/ 238U, 228Ra/232Th (AND) e 228Ra/232Th 

(AD) encontradas nos solos da BEC. 

 



 

81 
 

Tabela 5.3 – Proporções (Razão) dos radionuclídeos não destrutivos e 

destrutivos 

  

226Ra(A

D)/238U 

226Ra(A

ND)/238U 

226Ra(AN

D)/228Ra 

226Ra(A

D)/228Ra 

228Ra/232T

h(AND) 

228Ra/232

Th(AD) 

232Th(A

D)/238U 

232Th(A

ND)/238U 

 
N 31 44 31 31 31 29 42 44  

Mínimo 0,07 0,08 0,46 0,60 0,06 0,05 0,10 0,14  

Máximo 1,00 1,30 6,63 3,31 1,02 1,45 2,68 3,46  

Média 0,46 0,45 1,63 1,84 0,35 0,41 0,92 1,04  

Desvio 

Padrão 
0,26 0,26 1,10 0,64 0,19 0,37 0,78 0,64  

Mediana 0,49 0,38 1,39 1,75 0,30 0,27 0,60 0,81  

Assimetria 0,26 1,59 3,32 0,23 1,73 1,80 1,15 1,38  

Curtose -0,83 3,11 14,21 0,11 4,37 2,84 -0,03 3,29  

Média 

Geométrica 
0,38 0,39 1,41 1,72 0,31 0,29 0,66 0,86  

Coeficiente 

de variação 
56,99 57,87 67,82 34,61 53,27 90,28 84,45 61,66  

 

A abundância natural do urânio na crosta terrestre é de 2,3 mg kg-1 e do de tório é 

de 9,3 mg kg-1 (GRIGOR’EV, 2003), produzindo uma razão U/Th no solo de 

aproximadamente 0,26 (CHANDRASEKARAN, 2014). No caso da BEC a razão 

238U/232Th variou entre 0,37 e 10 com média de 1,09, para o método destrutivo, e entre 

0,29 e 7,36 com média de 0,96 para o método não destrutivo. Apesar de localmente 

existirem sítios onde a concentração de urânio é maior que a concentração de tório 

(discutido em detalhe na seção 5.1.3.) de maneira promediada a concentração de atividade 

do 238U se equivale a do 232Th na BEC (razão próxima a 1). A elevada concentração de 

atividade do 238U relativa à do 232Th pode ser explicada pela presença de anomalias 

uraníferas na região, que elevariam a concentração e urânio nos solos da BEC.  

A razão média (238U/232Th) obtida no presente estudo (Tabela 5.3) foi maior do 

que o valor médio mundial de 0,26, e mesmo superior aos valores encontrados em solo 

indiano no entorno de um potencial sítio de mineração de urânio (0,19–0,31) 

(SARTANDEL, 2009), campos não agrícolas no Japão (0,23) (TAGAMI, 2006) ou solos 
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chineses com valor médio nacional de 0,22, com base nas concentrações médias de U e 

Th de 2,79 e 12,8 mg kg-1, respectivamente (WANG, 2016).   

Em relação à razão de atividade de 226Ra/238U, a maioria dos valores das amostras, 

97% para 226Ra (AD) e 95% 226Ra (AND) foram menores que 1, sugerindo desequilíbrio 

radioativo, originado pela quebra do equilíbrio secular, e apresentando enriquecimento 

de urânio. Isso pode ser atribuído à separação entre 230Th (pai de 226Ra) e 238U, além das 

diferenças significativas na mobilidade desses radionuclídeos. A razão 226Ra/238U variou 

entre 0,07 e 1, com média e 0,46, para o método destrutivo, e 0,08 a 1,30, com média de 

0,45, para o método não destrutivo. 

Do conjunto de dados (n=31) apenas 9 (29%) das amostras apresentaram 

concentração de 228Ra maior do que 226Ra (AD) e 11 (35%) apresentaram concentração 

de 228Ra maior do que 226Ra (AND), o que não segue o comportamento típico dos solos 

brasileiros, onde a concentração de 232Th é, geralmente, maior que a de 238U 

(LINSALATA, 1989; PFEIFFER, 1981). Porém, a área de estudo está situada em uma 

região de anomalia uranífera, o que pode justificar essa concentração. Além disso, a razão 

dos filhos (226Ra e 228Ra) nessa região segue a dos pais (238U e 232Th, respectivamente). A 

razão 226Ra/228Ra variou entre 0,46 e 6,63, com média de 1,63, para o método destrutivo, 

e 0,06 a 1,02, com média de 0,35, para o método não destrutivo. 

Em relação à razão de atividade de 228Ra/232Th, a maioria dos valores das 

amostras, 84% para 232Th (AND) e 90% 232Th (AD) foram menores que 1, mostrando 

desvio do equilíbrio secular.  

PAIVA (2008) avaliando a concentração de radionuclídeos nas amostras de solo 

e rocha, na área da mineralização de U de São José de Espinhara (PB), reporta um 

enriquecimento do urânio em relação ao 232Th. A explicação fornecida pelo autor reside 

na provável condição oxidante dos perfis de rocha e solo estudados. Contudo, para a razão 

de Ra226/U238 os resultados relataram maior concentração de 226Ra, apenas, no horizonte 

Ap. Nos demais horizontes e nas rochas predominou maior concentração de 238U. Da 

mesma forma, AL-HAMARNEH, (2009) em seu estudo, nas amostras de solo da 

Jordânia, perto de uma antiga mina de fosfato de Russaifa, apresentou razão 226Ra//238U 

variando de 0,81 a 1,09. Essa variação foi justificada pelo baixo conteúdo de argila que 

pode estar contribuindo para o aumento da mobilidade do urânio, desestabilizando o 
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equilíbrio secular. Além disso, também pode ser atribuído à separação entre 230Th (pai do 

226Ra) e 238U. 

 

5.1.3 Análise da distribuição espacial dos radionuclídeos dentro da BEC (sub-bacias) – 

influência das anomalias e da Operação da URA 

 

 A análise da distribuição espacial da concentração de atividade dos radionuclídeos 

por sub-bacias da BEC foi implementada visando identificar áreas com as maiores 

concentrações, avaliar a influência das anomalias uraníferas e do funcionamento da URA 

(instalação de mineração e beneficiamento do U). 

As Figura 5.8, Figura 5.9 e Figura 5.10 mostram a distribuição por sub-bacia, da 

concentração de atividade dos radionuclídeos da série do 238U e 232Th, e do 40K, 

respectivamente, enquanto a Tabela 5.4 apresenta a estatística descritiva desses 

radionuclídeos. 
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Tabela 5.4 – Estatística descritiva da concentração de atividade de 238U, 226Ra (AD), 
226Ra (AND), 232Th (AD), 232Th (AND), 228Ra e 40K nos solos por sub-bacia da BEC.

  238U 
226Ra 

(AND) 
226Ra (AD) 232Th (AD) 

232Th 

(AND) 
228Ra 40K 

Cachoeira 

N 10 10 9 10 10 9 10 

Mínimo 32,76 15,83 9,74 15,94 31,17 8,11 29,95 

Máximo 237,53 43,9 90,39 282,27 139,2 73,58 559,3 

Média 104,32 33,7 53,36 112,64 81,6 30,4 186,25 

Desvio Padrão 52,7 8,42 26,78 94,04 39,47 18,74 198,6 

Coeficiente de 

variação 
50,52 24,99 50,19 83,49 48,37 61,63 106,63 

Engenho 

N 8 8 7 6 8 7 8 

Mínimo 44,12 24,82 15,6 40,79 73,21 8,46 25,13 

Máximo 243,57 56,13 85,82 262,74 210 33,35 470 

Média 113,91 37,02 50,07 134,73 127,32 25,93 190,45 

Desvio Padrão 78,81 11,06 22,86 80,99 54,84 8,38 186,69 

Coeficiente de 

variação 
69,18 29,89 45,67 60,11 43,07 32,34 98,03 

Vacas M. 

N 8 8 5 8 8 5 8 

Mínimo 37,77 19,9 7,69 13,96 41,76 12,79 8,24 

Máximo 91,81 38,88 57,2 170,07 90,73 24,16 620 

Média 65,1 28,02 33,98 65,12 56,15 18,98 294,36 

Desvio Padrão 18,74 5,61 21,3 52,76 15,52 5,02 293,09 

Coeficiente de 

variação 

 

28,79 20,04 62,7 81,03 27,64 26,47 99,57 
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Vacas J. 

N 8 8 2 8 8 2 8 

Mínimo 13,69 5,62 13,26 9,22 9,45 9,67 178,10 

Máximo 69,57 26,26 28,55 35,21 51,99 14,20 791,20 

Média 40,09 17,99 41,81 17,54 34,11 11,94 577,44 

Desvio Padrão 18,67 6,77 10,81 9,63 13,09 3,20 198,05 

Coeficiente de 

variação 
46,58 37,65 51,72 54,91 38,39 26,84 34,30 

Cercadinho 

N 10 10 8 10 10 8 10 

Mínimo 7,77 9,75 7,42 2,64 21,54 9,54 171,10 

Máximo 251,47 26,34 57,12 123,59 52,89 27,65 895,80 

Média 75,42 19,60 27,44 34,36 39,45 13,97 591,18 

Desvio Padrão 67,27 6,26 15,43 36,43 12,68 5,67 340,41 

Coeficiente de 

variação 
89,19 31,96 56,23 106,03 32,13 40,62 57,58 

 

Tabela 5.4 - Estatística descritiva da concentração de atividade de 238U, 226Ra (AD), 226Ra 

(AND), 232Th (AD), 232Th (AND), 228Ra e 40K nos solos por sub-bacia da BEC (Cont.). 
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A maior concentração de atividade média de 238U foi observada na sub-bacia 

Engenho (113,91  78,81 Bq kg-1), seguida pela sub-bacia Cachoeira (104,32  52,70 Bq 

kg-1), pela sub-bacia Cercadinho (75,42  67,27 Bq kg-1), pela sub-bacia Vacas montante 

(65,10  18,74 Bq kg-1) e pela sub-bacia Vacas jusante (40,09  18,67 Bq kg-1). 

As maiores concentrações médias de 238U (e seu produto de decaimento 226Ra) 

observadas nas sub-bacias Engenho, Cachoeira e Vacas Montante parecem refletir a 

influência das anomalias uraníferas. Na sub-bacia do Engenho foram mapeadas 4 

anomalias (AN-28, AN-8/11, AN-27 e a AN-9, em fase de lavra experimental de 

minério), na sub-bacia Cachoeira foram mapeadas 2 anomalias (AN-26 e a AN-13, 

explorada pela INB através de mina a céu aberto), enquanto que na sub-bacia Vacas 

Montante foi mapeada apenas 1 anomalia (AN-31, sem exploração).  

O fato do 232Th (e também o 228Ra) seguirem o padrão de distribuição do 238U 

confirma a conhecida associação entre esses radionuclídeos, discutida na seção 5.1.2.  

O 40K como é um constituinte comum de muitos minerais formadores de rochas é 

esperado uma ampla distribuição desses radionuclídeo nos solos das sub-bacias da BEC, 

sem uma necessária correlação com os radionuclídeos da série de 238U e 232Th. A maior 

concentração de atividade média do 40K foi observada na sub-bacia Cercadinho (591,18 

 340,41 Bq kg-1), seguida pelas sub-bacias Vacas jusante (577,44  198,05 Bq kg-1), 

Vacas montante (294,36  293,09 Bq kg-1), pela Engenho (190,45  186,69 Bq kg-1) e 

pela Cachoeira (186,25  198,6 Bq kg-1). 

Teste estatístico (teste t) foi aplicado ao conjunto de dados para avaliar se as 

aparentes diferenças observadas na concentração de atividade dos radionuclídeos de 

interesse pelas sub-bacias da BEC foram estatisticamente significantes. 

As Figura 5.8, Figura 5.9 e Figura 5.10 mostram os resultados obtidos do teste 

estatístico. Letras diferentes nos box-plots indicam diferenças significativas (p ≤ 0,05), 

enquanto letras iguais sugerem similaridades na concentração média dos radionuclídeos 

entre as sub-bacias analisadas, i.e., a hipótese nula não foi rejeitada. 
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Figura 5.8 - Distribuição da concentração de atividade dos radionuclídeos da série do urânio 238 nos solos por sub-bacias da BEC (Ca = Cachoeira, 

Em = Engenho, VM = Vacas Montante, VJ = Vacas Jusante e Ce= Cercadinho). As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta 

em cada caixa indicando o valor mediano e o x indicando o valor médio aritmético. Letras diferentes nas caixas (distribuição de concentração) 

indicam diferença significativa (p ≤ 0,05) da concentração de atividade entre as sub-bacias analisadas. 
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Figura 5.9 - Distribuição da concentração de atividade dos radionuclídeos da série do tório 232 nos solos por sub-bacias da BEC (Ca = Cachoeira, 

Em = Engenho, VM = Vacas Montante, VJ = Vacas Jusante e Ce= Cercadinho). As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta 

em cada caixa indicando o valor mediano e o x indicando o valor médio aritmético. Letras diferentes nas caixas (distribuição de concentração) 

indicam diferença significativa (p ≤ 0,05) da concentração de atividade entre as sub-bacias analisadas. 
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Figura 5.10 - Distribuição da concentração de atividade do 40K de interesse nos solos por 

sub-bacias da BEC (Ca = Cachoeira, Em = Engenho, VM = Vacas Montante, VJ = Vacas 

Jusante e Ce= Cercadinho). As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha 

preta em cada caixa indicando o valor mediano e o x indicando o valor médio aritmético. 

Letras diferentes nas caixas (distribuição de concentração) indicam diferença 

significativa (p ≤ 0,05) da concentração de atividade entre as sub-bacias analisadas.  

 

Com base nas figuras acima é possível verificar que houve diferenças significantes 

(p ≤ 0,05) nas concentrações médias dos radionuclídeos de interesse entre algumas sub-

bacias estudadas (e.g. Cachoeira vs. Cercadinho ou Cachoeira vs. Vacas Jusante). 
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Cabe ressaltar que as sub-bacias com anomalias (Cachoeira, Engenho e Vacas 

Montante) e sem anomalias uraníferas (Vacas Jusante e Cercadinho) não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, e as concentrações médias dos radionuclídeos 

entre essas sub-bacias foram similares entre si. No caso das sub-bacias com anomalias, 

foi observada diferença apenas para o 232Th-AND, onde a concentração média no 

Engenho foi maior do que na sub-bacia Vacas Montante.  

Para avaliar de forma mais visual a influência das anomalias uraníferas na 

concentração de radionuclídeos nos solos da BEC foi aplicado teste t ao conjunto de dados 

visando comparar a concentração média dos radionuclídeos de interesse nas sub-bacias 

sem e com anomalias uraníferas. Os resultados obtidos mostram com 95% de confiança, 

que a concentração média dos radionuclídeos avaliados (238U, 226Ra, 232Th, 228Ra) nas 

sub-bacias com anomalias uraníferas foi superior à concentração média nas sub-bacias 

sem anomalias, enquanto que o 40K (Figura 5.10) assumiu comportamento oposto, i.e., 

com concentração média superior em áreas sem anomalias uraníferas. A Figura 5.11 

mostra a comparação da distribuição da concentração de atividade do 238U para as sub-

bacias com e sem anomalias.  
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Figura 5.11 – Comparação da distribuição da concentração de atividade do 238U para as 

sub-bacias com e sem anomalias. As caixas representam o intervalo interquartil, com a 

linha preta em cada caixa indicando o valor mediano e o x indicando o valor médio 

aritmético. Teste t para comparação de médias mostra que as diferenças observadas foram 

estatisticamente significantes (95,20 vs. 59, 72 Bq.kg-1, t=2,076, p=0,044). 
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Em áreas de anomalias, a identificação de valores atípicos a distribuição (outliers) 

como aqueles observados na Figura 5.11 são mais a regra do que a exceção. No caso 

específico foram detectados outliers com 2σ e 3σ de variação, associados as áreas de 

anomalias uraníferas nas sub-bacias Engenho e Cachoeira. Por outro lado, o outlier 13 

encontrado na Sub-bacia do Cercadinho (sem anomalia) é um desafio interpretativo, uma 

vez que não está claro se este valor é realmente um dado discrepante, como advoga 

HOAGLIN (1987) para um outlier 3σ, podendo inclusive ser removido da análise, ou se 

representa um valor anômalo de U encontrado nesta sub-bacia. No entanto, se 

considerarmos a rocha subjacente à área onde este solo foi coletado é possível explicar as 

concentrações mais elevadas de U. A rocha do tipo Leucodiorito mapeada na BEC como 

uma variedade do Granito São Timóteo e tem na sua composição além dos minerais de 

oligoclásio, albita e quartzo, uma série de minerais acessórios como a titanita, apatita, 

zircão, epidoto, fluorita, carbonato e uraninita. Esses minerais acessórios ou são 

constituídos de minerais de urânio (uraninita), ou possuem minerais com a capacidade de 

hospedar o urânio (PLANARQ, 1997), o que poderia levar ao aumento da concentração 

deste radionuclídeo no solo subjacente. Como a ocorrência deste tipo de rocha é restrita, 

os valores mais elevados na concentração de urânio podem não ser considerados como 

uma anomalia uranífera, que tem uma definição geológica voltada para exploração 

econômica deste mineral. Desta forma, o outlier 13 foi considerado nas análises 

realizadas. A influência da geologia na distribuição da concentração de radionuclídeos 

nos solos da BEC será discutida na seção 5.3. 

A avaliação da influência da operação da URA nos solos da BEC não é uma tarefa 

simples, uma vez que em áreas de anomalias uraníferas é difícil distinguir o urânio natural 

daquele introduzido por atividades humanas (BJØRKLUND, 2017). Os dados obtidos 

neste trabalho mostram que não houve diferenças estatisticamente significantes na 

concentração média do 238U e 226Ra no solo entre as sub-bacias Cachoeira (que contém a 

cava da mina e o depósito de rejeitos) e Vacas Montante ou entre as sub-bacias Engenho 

(que contém a área industrial, britagem/moagem, pilhas de lixiviação e bacias de tailing) 

e Vacas Montante, sugerindo que o funcionamento da URA não produziu impactos nos 

solos da BEC, ou ao menos que através desses dados não foi possível perceber os 

impactos do funcionamento da instalação URA nos solos da BEC. 
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Para avaliar de forma mais específica o potencial impacto da URA, a concentração 

de atividade do 238U obtida neste trabalho foi comparada com os valores levantados antes 

da instalação entrar em operação durante os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

conduzidos pela INB como exigência do processo de licenciamento ambiental 

(PLANARQ, 1997). A Tabela 5.5 apresenta a comparação dos resultados medidos nas 

sub-bacias cachoeira e engenho com os dados obtidos no EIA nos locais da AN-13 e 26 

e AN-8 e 9, respectivamente. 

 

Tabela 5.5 – Comparação da concentração de atividade do 238U obtidos neste trabalho 

com os valores levantados durante o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da URA. 

Parâmetros 

238U (Bq.kg-1) 

Presente estudo 

PLANARQ, 

1997 

  Sub-bacia Cachoeira (AN-13 e 26) 

N 10 3 

Mínimo 32,76 20 

Máximo 237,53 2855 

Média 104,32 1036 

Desvio padrão  52,7 1579 

Coeficiente de variação 50,52 152 

  Sub-bacia Engenho (AN-8 e 9) 

N 8 2 

Mínimo 44,12 173 

Máximo 243,57 351 

Média 113,91 262 

Desvio padrão  78,81 126 

Coeficiente de variação 69,18 48,09 
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Os valores apresentados na Tabela 5.5 mostram que a concentração média de U 

no solo nas áreas das AN-13 e 26 (sub-bacia Cachoeira) foi uma ordem de grandeza 

superior no pré-operacional do que no operacional, enquanto para sub-bacia do Engenho 

esses valores caíram dentro da mesma faixa de variação. Apesar do número muito 

reduzido de amostras, o que invalidaria a aplicação de testes estatísticos, os mesmos 

foram implementados para uma avaliação qualitativa. Os resultados obtidos mostram que 

a diferença observada foi significante para a sub-bacia Cachoeira e não significante para 

a sub-bacia do Engenho, considerando um valor p de 0,05. As diferenças obtidas na 

concentração de atividade do urânio nas áreas de anomalia refletem a variabilidade 

espacial deste radionuclídeo, sugerindo que o funcionamento da URA parece não estar 

afetando a concentração deste radionuclídeo nos solos da BEC.  

 

5.1.4. Comparação da concentração dos radionuclídeos medidos na BEC com outros 

lugares no Brasil e no mundo. 

 

Os resultados obtidos nesta dissertação foram comparados com outros estudos 

feitos na BEC, com outras áreas de mineração ou anomalias uraníferas, com outras áreas 

em clima semi-árido no Brasil e no mundo e com a média mundial. A Tabela 5.6 mostra 

a compilação dos resultados usados nesta comparação.  
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Tabela 5.6 - A concentração de 238U, 226Ra (AND) e (AD), 232Th (AND) e (AD), 228Ra e 40K em diferentes regiões do Brasil e do mundo.

LOCAL 238U (Bq.kg-1) 
226Ra (Bq.kg-1) 

(AND) 

226Ra (Bq.kg-1) 

(AD) 

232Th (Bq.kg-1) 

(AND) 

232Th (Bq.kg-1) 

(AD) 
228Ra (Bq.kg-1) 40K (Bq.kg-1) Ref.Bibliográfica  

Área de Estudos – BEC 

Cachoeira (N=10) 
32,76 - 237,53 

(104,32) 

15,83 - 43,9 

(33,70) 

9,74 - 90,39 

(53,36) 

31,17 - 139,2 

(81,60) 

15,94 - 282,27 

(112,64)  

8,11 - 73,58 

(30,40) 

29,95 - 559,3 

(186,25) 

PRESENTE ESTUDO 

Engenho (N=8) 
44,12 - 243,57 

(113,91) 

24,82 - 56,13 

(37,02) 

15,60 - 85,82 

(50,07) 

73,71 - 210,00 

(127,31) 

40,79 - 262,74 

(134,73) 

8,46 - 33,35 

(25,95) 

25,13 - 470,00 

(190,45) 

Vacas M. (N=8) 
37,77 - 91,81 

(65,10)  

19,9 - 38,88 

(28,02)  

7,69 - 57,20 

(33,98)  

41,76 - 90,73 

(65,12)  
13,96 - 170,07  

12,79 - 24,16 

(18,98) 

8,24 - 620,00 

(294,35) 

Vacas J. (N=8) 
13,69 – 69,57 

(40,09) 

5,62 – 26,26 

(17,99) 

13,26 – 28,55 

(41,81) 

9,45 - 51,99 

(34,11) 

9,22 – 35,21 

(17,54) 

9,67 – 14,20 

(11,94) 

178,10 - 

791,20 

(577,44) 

Cercadinho (N=10) 
7,77 - 251,47 

(75,42) 

9,75 – 26,34 

(19,60) 

7,42 – 57,12 

(27,44) 

21,54 - 52,89 

(39,45) 

2,64 - 123,59 

(34,36) 

9,54 - 27,65 

(13,97) 

178,1 - 895,8 

(591,18) 

BEC (N=44) 
7,77 - 251,47 

(80,68) 

5,62 - 56,13 

(27,21) 

7,42 - 90,39 

(40,71) 

9,45 - 210,00 

(67,07) 

2,64 - 282,27 

(69,99) 

8,11 - 73,58 

(22,12) 

8,24 - 895,8 

(369,82) 
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Outros estudos na BEC 

Entorno da URA r= 10Km 68,7 - 62,6 - 87,7 80,8 - FERNANDES (2006) 

Entorno da URA r= 2Km 40 - 72 (50) - 29 - 74 (51) - - - - CARDOSO (2009)  

Cachoeira/Engenho 52 / 67 - -  - -   - - FERREIRA (2020)  

Outras áreas de mineração ou anomalias uraníferas 

Mina de U - Poços de Caldas 184 - 148 - 359 284 - AMARAL (1992) 

Mina de U – India 35 - 24,11 - - - - SETHY (2014) 

Sudão 20,11 - 31,62 - 19,1 28,31 - SAM (1997) 

Outras áreas em clima semi árido no Brasil e no mundo 

Alagoas (BR) - 5 - 63 (28) -   - - 6 - 2160 (630) FILGUEIRAS (2019) 

Kuwait - - - 3,53 - 21,24 (12,70) - - 74,34 - 699 (24,26) BAJOGA (2019) 

Jordânia - 43,2 - 228,9 - 17,9 - 31,9 - - 290 - 558,4 AHMAD. (1997) 

Rajastan (Índia) - 30 - 78 (54) - 43 - 106 (66) - - 50 - 137 (80)  RAO (1996) 

Média Mundial 

Mundo 33 32 45 - 412 UNSCEAR (2010) 

 

Tabela 5.6 - A concentração de 238U, 226Ra (AND) e (AD), 232Th (AND) e (AD), 228Ra e 40K em diferentes regiões do Brasil e do mundo (Cont.). 
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5.1.4.1. Comparação com outros estudos dentro da BEC 

 

Os resultados obtidos neste trabalho apresentaram uma boa concordância com os 

estudos conduzidos anteriormente na região. FERNANDES (2006) e CARDOSO (2009) 

determinaram a concentração dos radionuclídeos naturais em solos num raio de até 15 e 

2 km, a partir da URA, respectivamente. Apesar da área desses estudos ultrapassar os 

limites da BEC, os valores obtidos encontram-se na faixa de variação dos valores obtidos 

na bacia, a exceção do 228Ra que foi ligeiramente superior (Tabela 5.6).  

Em um estudo geoquímico da mobilização do urânio em solos da BEC, 

FERREIRA (2020) determinou a concentração deste radionuclídeo em uma amostra de 

solo das sub-bacias Cachoeira e Engenho. As concentrações obtidas de 52,44 Bq kg-1 e 

67,59 Bq kg-1, respectivamente, estão dentro da faixa de variação das concentrações 

medidas neste trabalho, para as respectivas sub-bacias. 

 

5.1.4.2. Comparação com áreas de mineração ou anomalias uraníferas 

 

As concentrações de radionuclídeos da série do 238U e 232Th medidas nos solos da 

BEC foram tanto similares, quanto inferiores ou mesmo superiores as concentrações 

obtidas em outras áreas de mineração ou anomalias uraníferas. 

As concentrações médias dos radionuclídeos obtidos neste trabalho foram 

inferiores aqueles reportados por AMARAL, 1992 para os solos no entorno do Complexo 

Mínero Industrial de Poços de Caldas, primeiro centro de produção de urânio no Brasil.  

Entretanto, SETHY (2014) mostram que os as concentrações médias de 238U e 

226Ra nos solos superficiais da área de mineração de urânio de Jharkhand, na Índia, foram 

consistentemente mais baixas do que aquelas obtidas no presente estudo. De maneira 

similar, SAM (1997) reportaram em seu estudo nos solos da região do Sudão foram 

inferiores as concentrações médias obtidas neste trabalho. Enquanto para o 232Th, apenas 

a concentração média da sub-bacia Vacas J. foi inferior, e para 228Ra, apenas a 

concentração média da sub-bacia Cachoeira foi superior. 
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5.1.4.3. Comparação com outras áreas  

 

 Os resultados apresentados neste trabalho tiveram uma boa concordância com o 

estudo reportado por AHMAD (1997) nos solos da Jordânia, região desértica de clima 

semiárido. Apesar dos intervalos de 232Th serem ligeiramente superiores, os valores 

obtidos encontram-se na faixa de variação dos valores obtidos, a exceção do 226Ra que foi 

ligeiramente inferior. 

 Na Índia, RAO (1996), em seu estudo nos solos de Rajasthan região semi árida 

conhecida pela presença de monazita e zircão nos solos reportou concentração de 226Ra 

superior ao presente estudo. Enquanto para o 232Th, as concentrações médias das sub-

bacias Cachoeira e Engenho foram superiores. Entretanto, BAJOGA (2019) nos solos do 

Kuwait e FILGUEIRAS (2019), nos solos do Estado de Alagoas, apresentaram 

concentrações de 232Th e 226Ra menores que os da região da BEC, respectivamente. 

Apenas as sub-bacias com anomalias para o 226Ra foram superiores. 

 

5.1.4.4. Comparação da concentração de 40K  

 

Nos solos do sertão do Estado de Alagoas, região com altas concentrações de 40K 

devido aos solos serem pouco desenvolvidos, ou seja, com relação forte à geologia local, 

e ao pouco volume de chuvas, ao qual pode acarretar acúmulo desse radionuclídeo no 

solo, FILGUEIRAS (2019) apresentou concentração média superior ao presente estudo. 

Entretanto, BAJOGA (2019) no estudo da distribuição da concentração de 40K nos 

solos do Kuwait e RAO (1996) nos solos de Rajasthan apresentaram concentrações 

médias inferiores. Já AHMAD (1997) nos solos da Jordânia, apresentou boa 

concordância. 

5.1.4.5. Comparação com o mundo 

 

Os resultados obtidos são comparáveis às concentrações médias mundiais desses 

radionuclídeos em solos relatados pela UNSCEAR (2010), as concentrações de atividades 

médias de 238U é superior à média mundial, o 232Th – AD e AND são inferiores apenas 

nas sub-bacias Vacas J. e Cercadinho, assim como o  226Ra –AD que possui média inferior 
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apenas na sub-bacia Cercadinho, 226Ra –AND é superior à média mundial apenas na sub-

bacia Engenho. Entretanto, o 40K é superior às médias mundiais apenas nas sub-bacia 

Vacas J. e Cercadinho, corroborando com o apresentado nesse estudo. Embora as 

concentrações médias de radionuclídeos naturais nos solos sejam baixas, há uma grande 

variação, com níveis relatados de até 1.000 Bq.kg-1 para 238U e 226Ra, 360 Bq.kg-1 para 

232Th e 3.200 Bq.kg-1 para 40K. 

 

5.1.5. Análise da influência das unidades geológicas e das classes do solo na 

concentração de radionuclídeos no solo 

 

5.1.5.1. Influência das unidades geológicas 

 

O urânio ocorre como um constituinte natural no solo, originário do intemperismo 

das rochas da crosta terrestre. As rochas básicas (basaltos) contêm <1mgkg-1 U; enquanto 

que rochas ácidas (granitos) contêm > 8 mgkg-1; e rochas sedimentares (xisto) contêm, 

em média, 4 mg/kg de urânio (CLAYTON, 1981; NCRP., 1984). Portanto, a concentração 

dos radionuclídeos das séries do 238U e 232Th e do 40K no solo vão depender 

principalmente da sua concentração na rocha parental, mas também do comportamento 

geoquímico deste radionuclídeo durante a formação do solo (KAPANADZE 2019). 

Assim sendo, a comparação da concentração dos radionuclídeos de interesse no 

solo com a rocha subjacente (i.e., mapa geológico) só pode ser feita se o solo for formado 

in situ (solo residual ou autóctone), ou seja, se o solo permanecer no local da rocha matriz 

(ALOMARI, 2019; BARROS, 2018; VARGAS, 1977).  

A natureza genética (origem dos constituintes) dos solos da BEC foi inferida com 

base nas classes pedológicas e nas unidades geológicas mapeadas durante o EIA da URA 

(PLANARQ, 1997), descritas em detalhes no Capítulo 3. Os Cambissolos, caracterizados 

pela presença de um horizonte B incipiente, representam os solos mais jovens e pouco 

desenvolvidos, devendo guardar uma boa relação com a rocha parental. Os Argissolos, 

identificados através do horizonte B textural, com migração de argilas entre os horizontes 

A e B, retratam solos não tão jovens, e mais intemperizados, onde a relação com a rocha 

parental pode não ser tão direta. Os Latossolos, por sua vez, indicam os solos mais 
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desenvolvidos, altamente intemperizados, e no caso da BEC, desenvolvidos sobre 

material transportado. 

Desta forma, a análise relacional (solo vs. geologia) para os Cambissolos 

(cobrindo aproximadamente 58% da área da BEC e 68% das amostras coletadas) parece 

satisfatória, considerando a natureza autóctone desses solos e o limitado transporte em 

função do baixo gradiente topográfico (declividade variando entre 9,14% e 16,27%). De 

forma similar, os argissolos (representando 35% da BEC), mesmo apresentando uma 

acentuada diferenciação textural entre os horizontes A e B, tendem ainda a guardar 

correlação com a rocha parental, permitindo a comparação entre a concentração de 

radionuclídeos nessa classe de solo com a rocha subjacente. Por outro lado, os Latossolos 

com ocorrência restrita (com 1,4% BEC) e desenvolvidos sobre uma cobertura sedimentar 

residual areno-argilosa, com alguns níveis basais de canga ferruginosa, podem não 

apresentar relação composicional com a rocha subjacente. Essas coberturas residuais 

foram formadas como consequência dos Ciclos de erosão e aplainamento Sul-Americano, 

Velhas e Paraguaçu que ocorreram na região ao longo do Terciário-Quaternário 

(PLANARQ, 1997). Assim sendo, esta classe de solo, que representa 13,6% das amostras 

coletadas, foi incluída na análise comparativa e interpretada levando em consideração a 

possibilidade de diferenças composicionais do material de origem. Muito embora o 

mapeamento pedológico conduzido na área tenha sugerido a existência de uma relativa 

uniformidade do material de origem (PLANARQ, 1997). 

O presente estudo limitou-se a determinar as concentrações dos radionuclídeos de 

interesse nas amostras de solo e relacioná-las com as respectivas rochas subjacentes, sem 

analisar a concentração desses radionuclídeos na rocha. 

A BEC está completamente inserida nos domínios geológicos do Complexo Lagoa 

Real constituído por dois grandes conjuntos litológicos de idade Proterozóica Média: o 

granito São Timóteo e suas variedades de granulação fina a média e os alcali-gnaisses 

derivados por cataclase desses granitos. 

As rochas gnáissicas do Complexo Lagoa Real ocupam a maior parte da área BEC. 

Apesar desses alcali-gnaisses terem sido sub-divididos em faixas com base em critérios 

estruturais e composicionais em augen-gnaisse (Pagn), Plagioclásio-Augen-gnaisse (Ppl), 

Quartzo-Plagioclásio-microclina-gnaisse ondulado (Pgno), Microclina-gnaisse fitado 

(Pgn) e Quartzo-Plagioclásio-gnaisse fitado (Pegn) e albititos (Pab) (PLANARQ, 1997), 
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somente os Microclina-gnaisse fitado (Pgn) e augen-gnaisse (Pagn) possuem expressão 

espacial na BEC. 

Desta forma, para fins deste trabalho foram consideradas as seguintes unidades 

geológicas: i) Granito – Gr (incluindo o granito São Timóteo e a sua variação, 

Leucodiorito (Pdr); ii) Gnáisse Facoidal – GFC (Augen-gnaisse - Pagn) e iii) Gnaisse 

Fitado GF (Microclina-gnaisse fitado - Pgn). 

As maiores concentrações médias dos radionuclídeos da série do 238U e 232Th 

foram observadas nos solos em domínio de Gnaisse Fitado (Microclina-gnaisse fitado - 

Pgn), seguidas pelos solos em domínio de Granito e Gnaisse Facoidal GFC (Augen-

gnaisse - Pagn), muito embora exista uma inversão entre os domínios Gr e GFC para o 

226Ra e 228Ra. O padrão de distribuição nos domínios geológicos encontrados para os 

radionuclídeos da série do 238U e 232Th não foi observado para o 40K que apresentou a 

maior concentração média nos Granitos, seguida pelo Gnaisse Facoidal e Gnaisse Fitado. 

Para avaliar se as aparentes diferenças observadas na concentração média dos 

radionuclídeos de interesse foram estatisticamente significantes foi aplicado teste 

estatístico paramétrico e não paramétrico para comparação das médias. Os resultados 

obtidos foram resumidos na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7 – Estatística descritiva da concentração de atividade de 238U, 226Ra (AD), 
226Ra (AND), 232Th (AD), 232Th (AND), 228Ra e 40K Bq.kg-1 nos solos por classe 

litológica da BEC. 

  Gnaisse 

Fitado 

(GF) 

Gnaisse 

Facoidal 

(GFC) 

Granito 

(Gr) 
ANOVA GF vs GFC GF vs Gr 

GFC vs 

GR 
  

  
Média 

(SD) 

Média 

(SD) 

Média 

(SD) 
F p t P T p t p 

  

238U 

(Bq.kg-1) 

103,56 

(61,85) 

56,51 

(28,17) 

65,28 

(58,48) 

3,2

2 
0,05 - 0,029 - 0,012 - 0,88 

226Ra 

(AD) 

(Bq.kg-1) 

50,77 

(23,55) 

25,71 

(19,33) 

27,44 

(15,43) 

4,2

5 
0,025 2,06 0,053 2,40 0,025 0,17 0,86 

226Ra 

(AND) 

(Bq.kg-1) 

34,61 

(9,16) 

22,48 

(9,08) 

20,01 

(5,98) 

14,

5 

1,82E-
05 

3,38

1 
0,002 

5,14

0 

1,44E-
05 

0,80

3 

0,43

0 

232Th 

(AD) 

(Bq.kg-1) 

126,95 

(78,55) 

25,72 

(16,24) 

28,39 

(31,89) 

17,

8 

3,41E-
06 

- 
9,97E-

05 
- 

4,73E-
05 

- 
0,79

2 

232Th 

(AND) 

(Bq.kg-1) 

99,82 

(48,72) 

39,75 

(13,18) 

39,80 

(11,88) 

17,

2 

4,03E-
06 

- 
2,00E-

04 
- 

3,56E-
05 

- 
0,97

7 

228Ra 

(Bq.kg-1) 

27,83 

(14,11) 

14,30 

(3,67) 

13,97 

(5,67) 

5,6

0 
0,009 - 0,011 - 0,011 - 

0,36

6 

40K 

(Bq.kg-1) 

140,06 

(180,51) 

532,58 

(195,57) 

581,80 

(288,16) 

18,

2 

2,37E-
06 

- 
3,00E-

04 
- 

1,00E-
04 

- 
0,46

4 

 

Análise de variância (One-way ANOVA) mostrou que os valores médios de 

concentração de atividade dos radionuclídeos da série do 238U e 232Th e o 40K 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) entre as unidades 

geológicas analisadas. Para identificar especificamente onde essas diferenças residiam 

foram aplicados testes de comparação das médias. Os testes mostraram que as 

concentrações médias dos radionuclídeos da série do 238U e 232Th obtidas em domínio de 

Gnaisse Fitado - GF foram maiores do que aquelas obtidas em domínio de Gnaisse 
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Facoidal – GFC, a exceção do 226Ra AD que não apresentou diferença estatisticamente 

significante. Para o 40K esse comportamento se inverte e a concentração média deste 

radionuclídeo no domínio do Gnaisse Facoidal – GFC foi superior aquele encontrado para 

o Gnaisse Fitado – GF. Comportamento similar foi observado na comparação das 

unidades geológica Gnaisse Fitado - GF e Granito. No entanto, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes para nenhum dos radionuclídeos analisados entre 

as unidades geológicas Gnaisse Facoidal – GFC e Granito. 

Esses resultados mostram claramente que a unidade geológica Gnaisse Fitado - 

GF é o domínio geológico mais relevante para os radionuclídeos da série do 238U e 232Th, 

enquanto as unidades litológicas Granito – Gr e Gnaisse Facoidal – GFC são as mais 

importantes para o 40K. 

Os álcali-gnaisses da região da BEC apresentam composição mineralógica similar 

onde o conteúdo de microclina varia de 35 a 60%, o plagioclásio entre 20 a 30%, quartzo 

ocorre geralmente abaixo de 35%, e anfibólio e biotita variam de 5 a 7%. No caso dos 

Gnaisse Fitado - GF (Microclina-gnaisse fitado - Pgn) a microclina assume teores mais 

elevados (50 a 60%), enquanto que nos Gnaisse Facoidal – GFC (Augen gnaisse Pagn) a 

relação entre microclima e plagioclásio varia em proporções (10 a 78%), com os cristais 

de microclina, oligoclásio e albita formando “olhos” visíveis macroscopicamente. Como 

acessórios ocorrem à magnetita, titanita, apatita, zircão, fluorita, granada e calcita 

(PLANARQ, 1997). Dentre esses minerais a titanita, apatita, e zircão são conhecidos por 

serem hospedeiros do U. O urânio (assim como o tório) é um elemento litófilo e um 

constituinte importante de cerca de 103 minerais (com urânio em mais de 1%). Quinze 

desses minerais de urânio são óxidos simples ou óxidos hidratados, 20 são titanatos e 

niobatos complexos, 14 são silicatos, 17 são fosfatos, 10 são carbonatos, 6 são sulfatos, 8 

são vanadatos e 8 são arsenatos. Uma descrição detalhada dos minerais portadores de 

urânio pode ser encontrada em FRONDEL (1958). 

As maiores concentrações de 238U e seus produtos de decaimento nos solos sob 

domínio geológico do Gnaisse Fitado – GF parece estar associado à gênese das 

mineralizações uraníferas. Em alguns locais o Gnaisse Fitado – GF sofreu ação 

metassomática que aumentou o conteúdo em sódio na rocha favorecendo a formação dos 

albititos (rochas hospedeiras da mineralização uranífera, com concentração de albita 

(silicato de Na) >70%). Segundo mapeamento feito pela PLANARQ(1997) foi possível 
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identificar afloramentos de GF descontínuos e dispersos no solo residual da área da AN-

13, confirmando a influência dos albititos variedade composicional dos gnaisses fitados 

no solo das áreas de anomalias. 

No caso do 40K as maiores concentrações, variando de 171 a 895 Bqkg-1 foram 

medidas na unidade geológica Granito, incluindo o granito São Timóteo (Pgrst) e o 

Leucodiorito (Pdr). No entanto, se analisarmos as concentrações deste radionuclídeo por 

sub-unidade geológica observa-se que a concentração média nos solos em domínio de Pdr 

foram 2,25 vezes maiores do que aquela encontrada em domínio de Pgrst. A explicação 

para essa diferença parece estar associada à composição mineralógica do Leucodiorito 

composta por plagioclásio sódico, deficiência de hornblenda e outros minerais escuros, 

mas também pequenas quantidades de feldspato de potássio (ortoclásio). 

A comparação das concentrações de atividades dos radionuclídeos de interesse 

por unidades geológicas foi feita sem avaliar a influência das classes pedológicas na 

distribuição da concentração. A influência das classes de solo será analisada a seguir. 

 

5.1.5.2. Influência das classes de solo 

 

Vários fatores, além da concentração na rocha parental podem influenciar a 

distribuição da concentração dos radionuclídeos naturais no solo. Estudos prévios 

mostram que a concentração de urânio encontrada no solo é geralmente maior do que 

aquela encontrada na rocha se compararmos 1 g de solo com 1 g de rocha fresca 

(HANSEN, 1968). Esses autores atribuem essa diferença ao comportamento geoquímico 

do urânio associados aos minerais pesados, resistentes ao intemperismo (MOREIRA-

NORDEMANN, 1979). 

A BEC é composta por 3 classes pedológicas, com características distintas: 

Cambissolo (solo residual, pouco desenvolvido), Argissolo (solo mais intemperizado) e 

Latossolo (solos bem desenvolvidos e altamente intemperizados). A descrição das classes 

pedológicas é feita em detalhes no Capitulo 3. 

As distribuições da concentração de atividade dos radionuclídeos de interesse 

podem ser observadas nas Figura 5.12, Figura 5.13 e   

Figura 5.14. 
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Figura 5.12 – Distribuição da concentração de atividade dos radionuclídeos 238U e 226Ra (AND e AD) pelas classes de solo da BEC. As 

caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta em cada caixa indicando o valor mediano. 
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Figura 5.13 – Distribuição da concentração de atividade dos radionuclídeos 232Th (AND e AD) e 228Ra (AD) pelas classes de solo da BEC. As 

caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta em cada caixa indicando o valor mediano. 
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Figura 5.14 – Distribuição da concentração de atividade dos radionuclídeo 40K (AND) 

pelas classes de solo da BEC. As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha 

preta em cada caixa indicando o valor mediano.  

 

A concentração de atividade média de 40K nos cambissolos (527 ± 239) Bqkg-1 foi 

uma ordem de grandeza superior aos valores médios encontrados nas classes argissolos 

(40,63 ± 15,29 Bqkg-1) e latossolos (26,70 ± 8,59 Bqkg-1), reforçando o caráter autóctone 

dessa classe de solo. Os cambissolos são formados pelo intemperismo das rochas 

graníticas e gnáissicas do Complexo Lagoa Real, e essas rochas são formadas por 

minerais potássicos (e.g. como a microclina ou sua versão amorfa Ortoclásio, que são 

feldspatos ricos em K (KAlSi3O8)). Desta forma, é esperado um padrão disseminado deste 

radionuclídeo nos solos, com as concentrações mais elevadas nos solos que guardam 

maior relação com a rocha parental, Cambissolo> Argissolo> Latossolo (Figura 5.14). A 

análise estatística de comparação das médias da concentração de atividade dos 

radionuclídeos de interesse por classes pedológicas apresentada na Tabela 5.8 confirma 

as diferenças observadas para o 40K. 
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No entanto, a análise feita para o 40K não pode ser aplicada diretamente aos 

radionuclídeos da série do 238U e 232Th, uma vez que esses radionuclídeos não estão 

associados aos minerais formadores das rochas, e sim aos minerais acessórios das rochas 

graníticas e gnáissicas do Complexo Lagoa Real (e.g. titanita, apatita e zircão) ou as 

mineralizações uraníferas (albititos). Desta forma, conforme descrito na seção 5.1.5.1 a 

distribuição desses radionuclídeos no solo parece estar associada as ocorrências das 

mineralizações de urânio na rocha parental, além dos processos de formação do solo, que 

podem levar a lixiviação dos radionuclídeos de interesse, facilitando o desequilíbrio entre 

os radionuclídeos da série do 238U e 232Th.  

Assim sendo, a classe de solo Cambissolo (associada as áreas de mineralização 

uranífera) apresenta a maior distribuição de concentração (dos radionuclídeos das séries 

do 238U e 232Th), desde concentrações mais elevadas próximos as anomalias até 

concentrações a nível de background. Essa amplitude da distribuição da concentração 

pode ser observada na Figura 5.12 e Figura 5.13, onde os outliers correspondem as 

amostras coletadas próximas as anomalias (Ca2 e E1) ou próxima ao substrato rochoso 

Leucodiorito (Ce2). Essa ampla distribuição, representada por coeficientes de variação 

muito altos chegando a 82% para o 238U e a 133% para o 232Th-AD, impossibilita observar 

diferenças estatisticamente significantes, comprometendo a comparação dessa classe de 

solos com as demais. Por exemplo, as diferenças observadas na concentração de atividade 

média do 238U entre as classes de solo Cambissolo> Latossoso > Argissolo não sejam 

estatisticamente significantes.  

A alta amplitude da distribuição de concentração encontrado para o Cambissolo, 

não foi observado para as classes argissolo e latossolo. No entanto, apesar do Latossolo 

refletir um solo mais intemperizado e lixiviado, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes na concentração de atividade média entre os radionuclídeos 

das séries do 238U e 232Th entre essas duas classes (Tabela 5.8).  
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Tabela 5.8 – Estatística descritiva da concentração de atividade de 238U, 226Ra (AD), 226Ra 

(AND), 232Th (AD), 232Th (AND), 228Ra e 40K Bqkg-1 nos solos por classe pedológica da 

BEC. 

  
Argissolo 

(AG) 

Latossolo 

(LT) 

Cambissolo 

(CB) 
ANOVA AG vs LT AG vs C LT vs C 

  

  

Média (SD) Média (SD) Média (SD) F p t p t p t p 

  

238U  
72,30 

(27,40) 

76,50 

(23,69) 

83,48 

(68,34) 
0,114 0,893 -0,307 0,764 -0,391 0,699 - 0,852 

226Ra 

(AD)  

52,91 

(19,13) 

54,12 

(23,02) 

32,56 

(22,41) 
3,342 0,050 -0,096 0,925 1,853 0,077 0,173 0,860 

226Ra 

(AND)  

31,35 

(6,79) 

31,34 

(7,08) 

25,28 

(11,61) 
1,606 0,213 0,003 0,998 1,231 0,227 0,391 0,699 

232Th 

(AD)  

87,49 

(46,79) 

147,16 

(84,61) 

44,20 

(58,86) 
8,589 0,001 -1,549 0,147 1,684 0,102 - 0,015 

232Th 

(AND)  

76,70 

(8,18) 

94,83 

(35,13) 

57,74 

(48,96) 
2,437 0,100 -1,227 0,196 0,935 0,356 - 0,073 

228Ra  
25,64 

(1,81) 

33,53 

(19,59) 

16,98 

(8,45) 
5,734 0,008 -0,886 0,397 2,242 0,000 - 0,293 

40K  
40,62 

(15,29) 

26,70 

(8,59) 

527,16 

(238,97) 
28,872 0,000 2,176 0,05 -11,04 0,000 - 0,001 

As amostras possuem o seguinte tamanho: argissolo (n=10), latossolo (n=4) e cambissolo 

(n=30). 
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5.2. Caracterização radiológica 

 

A concentração da atividade de radionuclídeos no solo é um dos principais 

contribuintes para a radiação natural de fundo. Os radionuclídeos presentes no solo 

afetam significativamente os níveis de radiação gama terrestre. Desta forma, o 

conhecimento das taxas de dose gama terrestre é extremamente relevante, pois a radiação 

gama fornece informações sobre o excesso de risco de câncer ao longo da vida.  

 Nesta seção será avaliada a exposição à radiação para o indivíduo que vive na 

área da BEC, através das doses absorvida e efetiva, da atividade equivalente de rádio, do 

índice de risco externo e do excesso do risco de câncer ao longo da vida. Os valores 

obtidos foram analisados e comparados com os valores aceitos internacionalmente. 

 

5.2.1 Avaliação da dose: dose absorvida (D) e efetiva (DEA) 

 

Para estimar o risco à saúde associado à exposição à radiação devido à presença 

de radionuclídeos no solo, foi necessário converter a concentração de atividade desses 

radionuclídeos em taxas de dose gama absorvidas no ar a 1 m acima da superfície do solo. 

A Dose Absorvida (D) foi estimada a partir da concentração de atividade dos 

radionuclídeos naturais (238U, 232Th e 40K) medidos no solo da BEC de acordo com a 

metodologia descrita na seção 4.4.1.  

A maioria dos estudos encontrados na literatura para avaliar a exposição através 

de índices radiológicos (AL-HAMARNEH, 2009; LEAL, 2020) usa o método não 

destrutivo (espectrometria gama) para determinar a concentração de atividade dos 

radionuclídeos, assumindo o equilíbrio secular entre os radionuclídeos das séries do 238U 

e 232Th. Neste método, a concentração de atividade do 238U é medido indiretamente 

através do 234Th ou através do 226Ra, que por sua vez é determinado indiretamente através 

do 214Bi e 214Pb, enquanto o 232Th é assumido ser igual a 228Ra determinado através do 

228Ac. O 40K é determinado diretamente através do seu pico gama característico (1460,8 

kev). 
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Para o caso da BEC (ver discussão na seção 5.1), os radionuclídeos das séries do 

238U e 232Th não estão em equilíbrio com a sua progênie, portanto, a concentração do 

226Ra e do 228Ra não deveriam ser usadas como substitutos dos seus respectivos 

radionuclídeos pais.  

No entanto, para efeito de comparação, uma vez que o método não destrutivo 

(espectrometria gama) é o mais utilizado na determinação desses radionuclídeos, as doses 

absorvida e efetiva foram calculadas levando em consideração: i) todos os radionuclídeos 

medidos por espectrometria gama (onde o 238U foi assumido estar em equilíbrio com o 

226Ra medido indiretamente através do 214Bi e 214Pb, e o 232Th foi medido indiretamente 

através do 228Ac) ii) O 238U medido por ICP-MS, o 40K determinado por espectrometria 

gama e o 232Th por ICP-MS, iii) Usando o 226Ra medido por radioquímica (assumindo o 

equilíbrio secular entre o 238U e o 226Ra), o 40K determinado por espectrometria gama e o 

232Th por ICP-MS. Optou-se por usar as concentrações de atividades do 232Th 

determinadas por ICP-MS ao invés daquelas obtidas pela espectrometria gama porque o 

espectrômetro de massa é uma técnica considerada mais sensível. Muito embora, 

diferenças estatisticamente significantes não tenham sido observadas entre a 

concentrações de 232Th medidas por ambos os métodos (ver seção 5.1). A Tabela 5.9 

mostra os resultados obtidos para as doses absorvida (D) e efetivas (DEA) devido aos 

radionuclídeos naturais (238U, 232Th e 40K). 
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Tabela 5.9 - Estatística descritiva da Dose Absorvida (D) e Dose Efetiva Anual (DEA) 

utilizando diferentes métodos de análise (Espectrometria gama, Radioquímica e ICP-

MS) 

Método de análise Estatística 
Dose 

(nGyh-1) 

DEA 

(mSva-1) 

M
ét

o
d

o
 n

ã
o
 

d
es

tr
u

ti
v
o

 (
es

p
ec

tr
. 

g
am

a)
 

Todos os radionuclídeos 

determinados por 

espectrometria gama 

(238U≈226Ra (214Bi/214Pb); 
232Th≈228Ac) 

Mínimo 15,73 0,019 

Máximo 164,52 0,202 

Média 68,50 0,084 

Desvio P. 30,04 0,037 

N 44 44 

CV 43,85 0,044 

M
ét

o
d

o
 n

ã
o
 

d
es

tr
u

ti
v
o
 e

 

d
es

tr
u

ti
v
o
 (

IC
P

-M
S

 

e 
es

p
ec

tr
. 
g
am

a)
 

238U e 232Th medido por 

ICP-MS e 40K por 

espectrometria gama 

Mínimo 18,83 0,023 

Máximo 282,39 0,346 

Média 92,59 0,114 

Desvio P. 58,92 0,072 

N 29 29 

CV 63,64 0,064 

M
ét

o
d

o
 n

ã
o
 

d
es

tr
u

ti
v
o
 e

 

d
es

tr
u

ti
v
o

 

(R
ad

io
q
u
ím

ic
a,

 

IC
P

-M
S

 e
 e

sp
ec

tr
. 

g
am

a)
 

238U≈226Ra (medido por 

radioquímica), 232Th medido 

por ICP-MS e 40K por 

espectrometria gama) 

Mínimo 28,98 0,036 

Máximo 213,56 0,262 

Média 86,62 0,106 

Desvio P. 49,68 0,061 

N 42 42 

CV 57,35 0,057 

 

A dose absorvida (D) calculada pela análise não destrutiva (AND), variou entre 

15,73 nGy.h-1 e 164,52 nGyh-1, com média de 68,50  30,04 nGyh-1. Entretanto, a dose 

absorvida calculada utilizando a concentração de atividade do 238U (por ICP-MS), variou 

de 18,83 nGyh-1 a 282,39 nGyh-1, com média de 92,58  58,92 nGyh-1, enquanto que a 

dose absorvida estimada usando o 226Ra por radioquímica, variou entre 28,98 nGyh-1 e 

213,56 nGyh-1, com média de 86,62  49,68 nGyh-1.  

A dose efetiva anual (DEA) média estimada com base na dose absorvida foi 0,084 

mSva-1,0,114 mSva-1, e 0,106mSva-1, para os métodos espectrometria gama, ICP-MS, 

espectrometria gama e Radioquímica, e ICP-MS e espectrometria gama, respectivamente. 
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Os maiores valores médios das doses absorvida e efetiva foram obtidos usando 

uma combinação de métodos não destrutivos e destrutivos (ICP-MS e espectrometria 

gama) (92,58 nGyh-1 e 0,114 mSva-1), enquanto os menores valores foram encontrados 

utilizando o método não destrutivo (68,50 nGyh-1 e 0,084 mSva-1). Para avaliar se as 

diferenças obtidas foram estatisticamente significantes foi aplicado teste t de amostras 

independentes. Os resultados dos testes mostraram que não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes para as doses absorvida e efetiva entre os diferentes 

métodos utilizados (p>0,05). 

No entanto, considerando o desequilíbrio verificado na concentração de atividade 

dos radionuclídeos das séries de decaimento do 238U e 232Th (ver discussão na seção 5.1), 

as doses absorvida e efetiva usadas na análise da exposição à radiação foram aquelas onde 

os radionuclídeos 238U e 232Th foram medidos por ICP-MS e o 40K por espectrometria 

gama. 

 

5.2.2. Avaliação da dose absorvida e efetiva por sub-bacias da BEC 

 

A distribuição espacial das taxas de doses gamas absorvidas e efetivas decorrentes 

dos radionuclídeos terrestres (238U, 232Th e 40K) nas sub-bacias da BEC é apresentada nas 

Figura 5.15 e Figura 5.16, respectivamente. 
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Figura 5.15– Distribuição da dose absorvida (nGyh-1) por sub-bacias da BEC (Ca = 

Cachoeira, Em = Engenho, VM = Vacas Montante, VJ = Vacas Jusante e Ce= 

Cercadinho). As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta em cada 

caixa indicando o valor mediano. Letras diferentes nas caixas indicam diferença 

significativa (p ≤ 0,05) da dose absorvida entre as sub-bacias analisadas. 
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Figura 5.16 - Distribuição da dose efetiva (mSv.ano-1) por sub-bacias da BEC (Ca = 

Cachoeira, Em = Engenho, VM = Vacas Montante, VJ = Vacas Jusante e Ce= 

Cercadinho). As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta em cada 

caixa indicando o valor mediano. Letras diferentes nas caixas indicam diferença 

significativa (p ≤ 0,05) da dose efetiva entre as sub-bacias analisadas. 

 

Os maiores valores médios para as doses absorvida e efetiva foram encontradas 

na sub-bacia Engenho (127,85  83,95 nGy h-1 e 0,157  0,103 mSv a-1, respectivamente), 

seguida pela sub-bacia Cachoeira (123,99  65,09 nGyh-1 e 0,152  0,080 mSv a-1, 

respectivamente), sub-bacia Vacas Montante (81,68  28,03 nGyh-1 e 0,100  0,034 mSv 

a-1, respectivamente), sub-bacia Cercadinho (80,25  58,05 nGyh-1 e 0,098  0,071 mSv 

a-1, respectivamente), e sub-bacia Vacas Jusante (53,19  11,46 nGyh-1 e 0,065  0,014 

mSv a-1, respectivamente). 

Teste t para amostras independentes foi aplicado ao conjunto de dados para avaliar 

se as diferenças observadas nos valores médios das doses absorvida e efetiva entre as sub-

bacias da BEC foram estatisticamente significantes. As Figura 5.15 e Figura 5.16 
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mostram os resultados obtidos do teste estatístico, letras diferentes nos box-plots indicam 

diferenças significativas (p ≤ 0,05), enquanto letras iguais sugerem similaridades nos 

valores médios das doses. Observa-se com base nessas figuras que as doses absorvidas e 

efetivas foram similares entre as sub-bacias Cachoeira, Engenho, Vacas Montante e 

Cercadinho, enquanto a sub-bacia Vacas Jusante apresentou valores médios de dose 

inferiores. 

Para avaliar a influência das anomalias uraníferas nas doses absorvidas e efetivas 

na área da BEC foi aplicado teste t paramétrico de amostras independentes visando 

comparar as doses nas sub-bacias sem e com anomalias uraníferas. Os resultados obtidos 

mostram com 95% de confiança, que os valores médios das doses absorvida e efetiva nas 

sub-bacias com anomalias uraníferas foram superiores aqueles estimados para as sub-

bacias sem anomalias. A Figura 5.17 mostra a comparação das doses para as sub-bacias 

com e sem anomalias. Uma vez que as doses absorvidas e efetivas refletem as diferenças 

nas concentrações de atividade dos radionuclídeos de interesse no solo entre as sub-bacias 

da BEC, a Figura 5.17 guarda similaridade com a Figura 5.11 (seção 5.1), mostrando a 

influência das anomalias uraníferas para as doses absorvidas e efetivas estimadas. 

Figura 5.17 – Comparação das doses efetiva (a) e absorvida (b) para as sub-bacias 

com e sem anomalias. As caixas representam o intervalo interquartil, com a linha preta 

em cada caixa indicando o valor mediano. Teste t para comparação de médias mostra que 

as diferenças observadas para as doses absorvidas e efetivas foram estatisticamente 

significantes (110,85 vs. 68,22 nGy.h-1, t=2,459, p=0,018) e (0,136 vs. 0,084 mSv.ano-1, 

t=2,463, p=0,018). 
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O outlier localizado na sub-bacia Engenho mostra a influência das anomalias AN 

8/11 e AN 27, uma vez que esta amostra foi coletada entre essas anomalias (ver Figura 

4.2), enquanto que o outlier localizado na sub-bacia Cercadinho parece refletir a 

influência da unidade geológica leucodiorito (discutidas na seção 5.1.3). 

 

5.2.2.1. Comparação da dose absorvida e efetiva com a média mundial e outros locais 

no Brasil e no mundo 

 

A comparação da taxa de dose gama absorvida e efetiva anual encontrada na BEC 

com os valores médios mundiais e outros locais no Brasil e no mundo é apresentada na 

Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Taxa de dose gama e doses efetiva anuais de diferentes regiões do mundo 

-Localização 

Dose 

Absorvida 

(nGy.h-1) 

Dose Efetiva 

(μSv.y-1) 
Ref. Bibliográfica 

 

Caetité (BA) 

15,73 - 

164,52 

(68,50) 

19,29 - 201,77 

(84,01) 
(Presente Trabalho) 

 

 

Mundo 10 – 200 (54) 70 UNSCEAR 
 

 

Pedra (PE) 
46,4 - 490,3 

(166) 

56,8 - 601,8 

(203,7) 
 (SANTOS JÚNIOR, 2009) 

 

 

Jharkhand (Índia) 
48 - 243 

(187) 
31 - 170 (98) (SETHY, 2014) 

 

 

Chogan (China) 
28,09 - 75,88 

(45,01) 

34,45 - 93,05 

(55,20) 
(ZHOU, 2020) 

 

 

Zamfara (Nigéria) 
42,70 - 86,46 

(59,70) 
53 - 106 (73) (INNOCENT, 2013) 

 

 

Jordania 
43,2 - 135,1 

(63,2) 

53 - 165,8 

(63,2) 
(AL-HAMARNEH, 2009) 

 

 
Stara planina 

(Sérvia) 

46,2 – 216 

(96,60) 

0,06 - 0,27 

(0,12) 
(MOMČILOVIĆ, 2010) 
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Segundo a UNSCEAR (2010), em áreas com níveis médios de radiação de fundo, 

a taxa de exposição a raios gama é de 54 nGyh-1,variando de 10 a 200 nGyh-1, enquanto 

a dose efetiva anual média mundial é de aproximadamente 0,070 mSva-1. Os valores 

médios das taxas de dose gama (92,58  58,92 nGyh-1) para BEC foram superiores à 

média mundial, mas ainda dentro da faixa de 10 nGyh- 1 a 200 nGyh- 1. No entanto, a dose 

efetiva anual média (0,114  0,072 mSva-1) foi 1,6 vezes maior que a média mundial. 

No entanto, se analisarmos os valores de dose por sub-bacia apenas Vacas Jusante 

apresenta valores médios inferiores as médias mundiais para dose absorvida e efetiva. As 

sub-bacias Cachoeira, Engenho e Vacas Montante excedem os níveis médios mundiais, 

provavelmente devido à presença das anomalias uraníferas. Enquanto que a sub-bacia 

Cercadinho por conter várias unidades geológicas formadas por rochas contendo 

abundantes minerais de potássio (portadores de 40K, como os feldspatos), podem 

apresentar um aumento da dose em função do aumento da concentração deste 

radionuclídeo. A densidade demográfica da BEC é baixa de acordo com o operador da 

URA (INB). Aproximadamente 200 famílias moram no entorno da instalação 

(comunicação pessoal), enquanto a sub-bacia Engenho não é povoada, as demais sub-

bacias abrigam comunidades rurais (e.g. Buracão/Ca, Barreiro/VM, Cercadinho/Ce e 

Varginha/VJ). 

Como descrito acima, os valores médios da taxa de dose gama (dose absorvida) e 

dose efetiva anual foram superiores as médias mundiais. Como a área de estudos está 

localizada em uma área de mineralização uranífera, com a presença de uma mina de 

urânio, os valores médios encontrados neste trabalho para a taxa de dose gama e dose 

efetiva foram comparados com outros locais na área de estudo foi superior ao valor médio 

de 45 nGyh- 1 reportados numa área de mineração de urânio na China (ZHOU, 2020), 

59,70 nGyh- 1 obtidos na área de mineração de urânio Nigéria (INNOCENT, 2013) e 

63,20 nGyh-1 relatados próximos a uma mina de fosfato, com altas concentrações de 

urânio na Jordânia (AL-HAMARNEH, 2009). 

A dose efetiva média anual estimada para a BEC (0,114  0,072 mSva-1) foi 

superior ao valor de 0,098 Sva-1 obtido na área de mineração de urânio em Jharkhand, 

na Índia, similar ao valor de 120 Sva-1 relatado na área afetada pela mineralização de 

urânio em Stara Planina na Sérvia, e inferior ao valor de 203 Sva-1 reportado para a área 

anômala de urânio no município de Pedra, Brasil. 
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5.2.2.2. Análise em diferentes tempos de ocupação 

 

No presente estudo, a dose efetiva foi estimada usando um fator de conversão de 

dose absorvida para efetiva de 0,7 SvGy-1 e um fator de ocupação externa de 0,2. Com a 

finalidade de ser mais fidedigna a realidade cotidiana dos habitantes da BEC, diferentes 

tempos de ocupação foram considerados. Uma vez que, na zona rural pelas pessoas 

passarem mais tempo fora de casa, as mesmas podem estar sendo mais expostas á 

radiação. 

A Tabela 5.11 mostra os distintos tempos de ocupação considerados nesta 

dissertação. O primeiro tempo de ocupação foi de 5 horas por dia de exposição 

(recomendado pela UNSCEAR (2010)), o segundo considera uma ocupação de 8 horas 

diárias e o terceiro seria um cenário com 100% de exposição, ou seja, a pessoa estando 

exposta 24 horas. 

 

Tabela 5.11 – Dose efetiva anual (DEA) determinado por diferentes métodos de análise 

e tempos de exposição. 

  

20% 30% 100% ANOVA 

20% 

vs 

30% 

20% vs 

100% 
30% vs 100% 

  

  

Média (SD) Média (SD) Média (SD) F p p p p 

  

ICP- 

MS 

Sva-

1 

113,55 

(72,25) 

170,32 

(108,39) 

567,73 

(361,29) 
52,32 3,63E-17 0,001 4,81E-14 1,48E-11 

 

 
 

A exposição média obtida a partir dos valores de concentração dos radionuclídeos 

no solo correspondente a 30% e 100%, variaram entre 0,126 mSva-1 e 0,170 mSva-1 e 

0,420 mSva-1 e 0,567 mSva-1, respectivamente. Apesar do cenário pouco realista (e 

altamente conservador) com uma exposição de 24 horas por dia, as doses estimadas foram 

inferiores ao nível de referência para situação de exposição existente decorrente da 

presença de radionuclídeos no solo (1-20 mSva-1). Muito embora, esta faixa de dose leva 
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em consideração a dose total, levando em consideração todas as vias de exposição e não 

somente a exposição externa devido a presença de radionuclídeos no solo.  

O estudo de RAMASAMY (2013) em Kerala, na Índia, área de alta radiação de 

fundo devido a presença de minerais leves e pesados, mediu a variação da dose efetiva 

entre 4,620 mSva-1 e 0,009 mSva-1, com média de 0,508 mSva-1. Da mesma maneira, 

PANDIT (2020) nos solos de Hamipur, Kangra e Una, na Índia, relatou dose efetiva no 

valor médio de 0,550 mSva-1, 0,530 mSva-1 e 0,330 mSva-1, respectivamente. Sendo essa 

região da Índia uma das principais áreas de prospecção de urânio. Comparando esses 

resultados com aqueles obtidos para a BEC observa-se que esses estudos utilizando um 

fator de ocupação de 20% produziram estimativa de doses semelhantes às doses obtidas 

nesta dissertação utilizando um fator de ocupação de 100%, reforçando as relativas baixas 

doses encontradas na BEC. No entanto, 100% de ocupação é um cenário não realista, 

desta forma os riscos radiológicos serão discutidos levando em consideração 20 e 30% de 

fator de ocupação. 

 

5.2.3 Excesso de risco de câncer por toda vida (ERCL) 

 

Considerando uma expectativa de vida de 70 anos, a radiação gama externa ao ar 

livre na BEC foi estimada em 7,95 mSv, que produziu um excesso de risco de câncer ao 

longo da vida (ERCL) de 0,397 x 10-3 para um fator de ocupação de 20%. Se 

considerarmos um fator de ocupação mais realista (30%) obtém-se uma dose por toda 

vida de 11,92 mSv e um ERCL de e 0,596 x 10-3. As doses efetivas anuais, por toda vida 

e o ERCL para os indivíduos que vivem nas diferentes sub-bacias da BEC são 

apresentadas na Tabela 5.12, enquanto que a Figura 5.18 mostra o ERCL nos diferentes 

pontos de coleta na BEC. 
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Tabela 5.12 – Máximo, mínimo e média das doses efetivas anuais, por toda vida e o ELCR para os indivíduos que vivem nas diferentes sub-

bacias da BEC. Além da comparação com a média mundial da UNSCEAR (2000). 

Local 

Ocupação - 20% Ocupação - 30% 

Dose 

Efetiva 

(mSva-1) 

Dose 

toda 

vida 

(mSv) 

ERCL (x10-3) Dose 

Efetiva 

(mSva-1) 

Dose 

toda 

vida 

(mSv) 

ERCL (x10-3) 

Média Min. Máx. Média Min. Máx. 

Sub-bacia Cachoeira 0,152 10,64 0,532 0,164 0,946 0,228 15,97 0,798 0,246 1,419 

n=10                     

Sub-bacia Engenho 0,157 10,98 0,549 0,239 1,212 0,235 16,46 0,823 0,358 1,46 

n=6                     

Sub-bacia Vacas M 0,1 7,01 0,351 0,245 0,627 0,15 10,52 0,526 0,367 0,940 

n=8                     

Sub-bacia Cercadinho 0,098 6,89 0,344 0,081 0,954 0,148 10,33 0,517 0,121 1,43 

n=10                     

Sub-bacia Vacas J 0,065 4,57 0,228 0,176 0,334 0,098 6,85 0,342 0,264 0,501 

n=8                     

BEC 
0,114 7,95 0,397 0,081 1,212 0,17 11,92 0,596 0,121 1,182 

n=42 

Mundo (UNSCEAR, 2000) 0,070 4,90 0,250               
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Figura 5.18 – Diagrama de barra mostrando o ERCLV por ponto de coleta nas 

sub-bacias da BEC (Ca – Cachoeira, E – Engenho, VM – Vacas montante, Ce – 

Cercadinho e JJ – Vacas Jusante) para os tempos de ocupação de 20% (a) e 30% (b). A 

linha (continua e pontilhada) representa o valor médio mundial de ERCL associado a uma 

dose efetiva média anual de 0,07 mSva-1. 

O excesso de risco de câncer ao longo da vida baseado nas recomendações do 

ICRP-103 mostrou uma variação de (0,081 a 1,212) x 10-3 e (0,121 a 1,182) x 10-3, 

dependendo do fator de ocupação utilizado, onde os menores valores foram calculados 

para a sub-bacia Vacas Jusante e os maiores valores foram estimado para as sub-bacias 

Cachoeira e Engenho (Tabela 5.11).  
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Os valores estimados para ERCL (fator de ocupação 20%) foram maiores do que 

a média mundial, excetos para as localidades Ce1 (Sub-bacia Cercadinho) e VJ1 e VJ2 

(Sub-bacia Vacas Jusante) conforme mostrado na Figura 5.18 (a). A localização dos 

pontos de coleta pode ser observada na Figura 4.2. No entanto, se utilizarmos o fator de 

ocupação de 30% esses valores são superiores, se distanciando ainda mais da média 

mundial - Figura 5.18 (b). 

O estudo de RAMASAMY, (2013) em Kerala, na Índia, mediu a variação da 

ERCL entre 0,03 x 10-3 e 16,2 x 10-3, com média de 1,7 x 10-3. Da mesma maneira, 

PANDIT (2020) nos solos de Hamipur, Kangra e Una, na Índia, relatou ERCL no valor 

médio de 1,93 x 10-3, 1,88 x 10-3 e 1,17 x 10-3, respectivamente.  

Observa-se que os valores médios de ERCL da BEC foram aproximadamente 4,5 

vezes menores que os valores médios obtidos nos estudos apresentados por 

RAMASAMY (2013) e PANDIT (2020) utilizando o fator de ocupação de 20%. 

 

5.2.4 Índices radiológicos: Atividade Equivalente de Radio (Raeq) e Índice de risco 

externo (Hext) 

 

5.2.4.1 Atividade equivalente de Rádio (Raeq) 

 

A atividade equivalente de rádio (Raeq), calculado pela análise não destrutiva 

(AND), ou seja, espectrometria gama, apresentou variação entre 32,85 Bqkg-1 a 375,63 

Bqkg-1, com média de 151,59 Bqkg-1. Entretanto, calculado pela análise destrutiva, 

radioquímica, variou entre 63,2 Bqkg-1 e 496,46 Bqkg-1, com média de 194, 61 Bqkg-1. 

Os valores médios estimados de Raeq no presente trabalho foram inferiores ao 

valor de 370 Bqkg-1, utilizado como referência nesta dissertação, para o uso seguro de 

materiais na construção de habitações.  

A distribuição espacial dos valores de equivalente de rádio por sub-bacias para 

ambos os métodos pode ser vista na Figura 5.19. Os menores valores médios de Raeq 

foram estimados para as sub-bacias Vacas J. e Cercadinho, enquanto os maiores valores 

foram observados nas sub-bacias Engenho e Cachoeira, para análise destrutiva e não 

destrutiva, respectivamente. Apesar do valor médio da Raeq estimado através da 
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radioquímica ser significativamente maior (p<0,05) do que o valor médio calculado pela 

espectrometria gama, ambos os métodos apresentaram a seguinte ordem crescente de 

valores por sub-bacias E > Ca > VM > Ce > VJ. Os valores mais elevados podem ser 

justificados pela presença das anomalias uraníferas. 

 Para análise não destrutiva, apenas 1 amostra (localizada na sub-bacia Engenho) 

excedeu o valor de referência de 370 Bq.kg-1, as demais amostras, ou seja, 98% foram 

inferiores. Contudo, para análise destrutiva, apenas 3 amostras (localizadas na sub-bacia 

Cachoeira e Engenho) excederam o valor de referência.  

 Os resultados obtidos neste estudo foram comparados com outros locais em áreas 

de mineração de urânio. Observa-se que o valor médio de Raeq estimado neste trabalho 

foi inferior aos valores médios reportados por AL-HAMARNEH (2009) nos solos de 

Zarqa na Jordânia, local com alto nível de urânio devido à presença da antiga mina de 

fosfato de Russaifa (268 Bqkg-1,) e por SETHY (2014) em solos superficiais de 

Jharkhand, India, em uma área de mineração de urânio (187 Bqkg-1). Por outro lado, o 

valor médio de Raeq estimado para BEC foi superior ao valor médio de 93,79 Bqkg-1 

estimado por ZHOU et al. (2020) nos solos superficiais de uma mina de urânio no oeste 

da China. 

Figura 5.19 - Distribuição do Raeq – Radioquímica/AD- (Bqkg-1) (a) e Espectrometria 

Gama/ AND (b) por sub-bacias da BEC (Ca = Cachoeira, E = Engenho, VM = Vacas 

Montante, VJ = Vacas Jusante e Ce= Cercadinho). As caixas representam o intervalo 

interquartil, com a linha preta em cada caixa indicando o valor mediano. Letras diferentes 

nas caixas indicam diferença significativa (p ≤ 0,05) da dose absorvida entre as sub-bacias 

analisadas. 
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5.2.4.2 Índice de risco externo (Hext) 

 

O Índice de Risco Externo (Hex) calculado pela análise não destrutiva (AND), ou 

seja, espectrometria gama, variou entre 0,09 e 1,01, com valor médio de 0,41, enquanto 

o Hex estimado pela análise destrutiva, radioquímica, variou entre 0,17 e 1,34, com média 

de 0,52. Os valores médios de Hex obtidos foram menores que a unidade mantendo o risco 

de radiação dentro dos níveis aceitáveis; ou seja, a exposição à radiação devido à 

radioatividade do solo potencialmente usado como material de construção. 

Não houve diferença estatisticamente significante para os dados do Hex utilizando 

as duas metodologias de análise (Radioquímica e espectrometria gama). 

 Os resultados obtidos neste trabalho estão em concordância com os dados 

encontrados na literatura. Valores médios de Hex de 0,73 foram encontrados nos solos de 

Zarqa da Jordânia (AL-HAMARNEH, 2009), enquanto valores de 0,47 foram estimados 

paraos solos de Jharkhand, India (SETHY, 2014). Para a área da mina de urânio de 

Chongan (China) valores mais baixos na ordem de 0,25 foram reportados (ZHOU, 2020). 

O índice de risco externo (Hex) e a atividade equivalente de rádio (Raeq), são 

metodologias amplamente utilizadas para avaliar a exposição externa à radiação gama 

proveniente dos radionuclídeos naturais presentes nos materiais de construção. No 

entanto, os valores desses índices devem ser avaliados com cautela, uma vez que os 

fatores de conversão propostos nessas metodologias, e usados nesta dissertação para 

cálculo do (Hex e Raeq) podem estar desatualizados.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo contribuiu para o entendimento da distribuição espacial dos 

radionuclídeos naturais nos solos da BEC, por trazer informações relevantes sobre o 

comportamento ambiental dos radionuclídeos da série do 238U (226Ra), série do 232Th 

(228Ra) e 40K, a influência das anomalias uraníferas, do funcionamento da URA nas 

concentrações desses radionuclídeos e da exposição à radiação para o indivíduo que vive 

na área da BEC. 

 

As principais conclusões obtidas ao longo deste trabalho são apresentadas a seguir: 

 

a) A concentração de atividade de 232Th nos solos da BEC medidos por 

espectrometria gama e ICP-MS são similares, enquanto para o 226Ra a 

concentração de atividade determinado pela radioquímica é quase o dobro (1,5 

vezes maior) daquela obtida pela espectrometria gama. Essa diferença pode ser 

explicada pela não correção da soma de coincidência de fótons, diminuindo a 

eficiência da contagem e por consequência levando a subestimativa da atividade; 

b) Dados de correlação e razão isotópica mostram que os radionuclídeos das séries 

do 238U e 232Th não estão em equilíbrio secular, provavelmente devido as 

condições ambientais encontradas na BEC. Desta forma, a concentração do 226Ra 

e 228Ra não deve ser usada para estimar a concentração dos radionuclídeos pais 

238U e 232Th; 

c) A concentração de atividade dos radionuclídeos de interesse (238U, 226Ra, 232Th, 

228Ra e 40K) na área da BEC apresenta alta variabilidade (CV>40%), refletindo a 

influência das anomalias uraníferas; 

d) Os valores de concentração de atividade dos radionuclídeos de interesse medidos 

são compatíveis com outros estudos conduzidos na BEC e com as concentrações 

médias mundiais desses radionuclídeos relatados pela UNSCEAR (2010). No 

entanto, a média mundial foi excedida em 2,4% das amostras para 238U, de 1,3% 

das amostras para 226Ra (AD) e 1,5% das amostras para 232Th (AD e AND). 
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e) O 40K é o radionuclídeo dominante nos solos da BEC, apresentando padrão 

disseminado de ocorrência em função da sua ampla distribuição nos minerais 

(principalmente feldspatos ricos em K) formadores das rochas graníticas (domínio 

Granito/Leucodiorito) e gnáissicas (domínio Gnaisse Facoidal) encontradas na 

área de estudos. As maiores concentrações de 40K são encontradas na sub-bacia 

Cercadinho, na classe pedológica Cambissolo. Essa classe é constituída por solos 

jovens, menos intemperizado, e que guardam uma boa relação com a rocha 

parental; 

f) Diferentemente do 40K, os radionuclídeos das séries do 238U e 232Th ocorrem 

principalmente associados aos minerais acessórios das rochas gnáissicas (domínio 

do Gnaisse Fitado - GF) da BEC (e.g. titanita, apatita e zircão) ou afiliados as 

mineralizações uraníferas (domínio dos albititos, produto do metassomatismo dos 

GF). As maiores concentrações médias dos radionuclídeos 238U, 232Th, 226Ra e 

228Ra são encontradas nas sub-bacias Engenho, Cachoeira e Vacas Montante onde 

estão localizadas as anomalias uraníferas, associadas a classe pedológica 

Cambissolo. Essa classe de solos possui uma alta variabilidade na concentração 

dos radionuclídeos (e.g. CV>82% para 238U) refletindo desde concentrações de 

background até concentrações elevadas (associadas as anomalias uraníferas); 

g) Do ponto de vista da concentração de atividade dos radionuclídeos das séries do 

238U e 232Th as classes pedológicas Latossolo e Argissolo são similares. Os 

cambissolos (classe pedológica com as maiores concentrações de atividades) 

tiveram a sua análise estatística de comparação de médias comprometida em 

função da alta variabilidade na concentração de atividade dos radionuclídeos;  

h) Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes na concentração 

de atividade dos radionuclídeos da série do 238U e 232Th entre as sub-bacias 

(Cachoeira, Engenho e Vacas Montante) com anomalias uraníferas, assim como 

não foram observadas diferenças estatisticamente significantes na concentração 

de atividade dos radionuclídeos da série do 238U e 232Th entre as sub-bacias 

(Cercadinho e Vacas Jusante) sem anomalias uraníferas. No entanto, foi 

observada diferenças estatisticamente significantes entre as sub-bacias com e sem 

anomalias uraníferas, indicando claramente a influência das anomalias na 

concentração de atividade desses radionuclídeos no solo; 

 



 

132 
 

i) Não foi possível perceber o impacto do funcionamento da instalação (URA) no 

aumento da concentração de atividade do 238U nos solos da BEC, tanto através da 

comparação com outras sub-bacias, como comparando os resultados obtidos neste 

trabalho com os valores levantados durante o pre-operacional da instalação; 

j) Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os valores médios 

das doses absorvida e efetiva obtidos usando uma combinação de métodos não 

destrutivos e destrutivos (ICP-MS e espectrometria gama) (92,58 nGy h-1 e 0,114 

mSv a-1) com o método não destrutivo (espectrometria gama) (68,50 nGy h-1 e 

0,084 mSv a-1). Muito embora, considerando o desequilíbrio verificado na 

concentração de atividade dos radionuclídeos das séries de decaimento do 238U e 

232Th, a adoção somente do método por espectrometria gama não deve ser 

encorajado; 

k) Os valores médios das taxas de dose gama (92,58  58,92 nGyh-1) para BEC são 

superiores a média mundial, mas ainda dentro da faixa de 10 nGyh- 1 a 200 nGyh- 

1 reportado pela UNSCEAR (2008). No entanto, a dose efetiva anual média (0,114 

 0,072 mSva-1) na BEC é 1,6 vezes maior do que a média mundial; 

l) Para as sub-bacias da área da BEC, apenas a sub-bacia Vacas Jusante apresenta 

valores médios de dose absorvida e efetiva inferiores aos valores mundiais. As 

sub-bacias Cachoeira, Engenho e Vacas Montante excedem os níveis médios 

mundiais sugerindo a influência das anomalias uraníferas, enquanto a sub-bacia 

Cercadinho apresenta aumento de dose devido às altas concentrações do 40K. 

Aproximadamente 200 famílias moram no entorno da instalação, enquanto a sub-

bacia Engenho não é povoada, as demais sub-bacias abrigam comunidades rurais 

(e.g. Buracão/Ca, Barreiro/VM, Cercadinho/Ce e Varginha/VJ); 

m) A exposição média obtida a partir dos valores de concentração dos radionuclídeos 

no solo correspondente a 30% e 100% de tempos de ocupação, variaram entre 

0,126 mSva-1 e 0,170 mSva-1 e 0,420 mSva-1 e 0,567 mSva-1, respectivamente. 

Apesar do cenário pouco realista (e altamente conservador) com uma exposição 

de 24 horas por dia, as doses estimadas são relativamente baixas; 
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n) Considerando uma expectativa de vida de 70 anos, a radiação gama externa ao ar 

livre na BEC foi estimada em 7,95 mSv, que produziu um excesso de risco de 

câncer ao longo da vida (ELCR) de 0,397 x 10-3 para um fator de ocupação de 

20%, e um excesso de e 0,596 x 10-3 para um fator de ocupação de 30%. Os 

menores valores foram calculados para a sub-bacia Vacas Jusante e os maiores 

valores foram estimado para as sub-bacias Cachoeira e Engenho. Os valores de 

excesso de risco de câncer por toda vida foram superiores, utilizando fator de 

ocupação de 20%, a média mundial com exceção das sub-bacias Cercadinho e 

Vacas Jusante. No entanto, utilizando o fator de ocupação de 30% esses valores 

são ainda maiores que a média mundial. 

o) O valor médio de atividade do equivalente de rádio foi inferior ao valor de 

referência de 370 Bqkg-1 usado nesta dissertação. No entanto, 2 % das amostras 

para análise não destrutiva e 10% para a análise destrutiva excederam esse valor. 

Os valores médios de índice de risco externo foram menores que uma unidade 

mantendo o nível de radiação dentro dos níveis aceitáveis. Esses índices devem 

ser avaliados com cautela, uma vez que os fatores de conversão usados no cálculo 

podem estar desatualizados; 

p) A partir do ponto de vista radiológico, pode-se concluir que a maioria dos solos 

da BEC pode ser usado como material de construção de acordo com a metodologia 

dos índices radiológicos (Raeq e Hex). 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Como sugestões (oportunidades de melhoria) e trabalhos futuros podem ser 

apresentadas as seguintes ações: 

 

a) Determinar e analisar as concentrações de atividade dos radionuclídeos nas 

unidades geológicas estudadas (Granito, Leucodiorito, Gnaisse Fitado e Gnaisse 

Facoidal); 

 

b) Aumentar o número de amostras para melhor avaliar a influência das anomalias 

de urânio e da topografia (inclinação) na distribuição dos radionuclídeos; 

 

c) Avaliar a distribuição dos radionuclídeos em profundidade no perfil do solo; 

 

d) Avaliar a exposição externa em ambiente interno, e a exposição interna (levando 

em consideração a inalação de radônio) do indivíduo do público que mora na área 

da BEC; 

 

e) Apesar dos índices radiológicos (índice de risco externo (Hex) e a atividade 

equivalente de rádio (Raeq)) se constituírem em metodologias amplamente 

utilizadas para avaliar a exposição externa à radiação gama proveniente dos 

radionuclídeos naturais presentes nos materiais de construção, os fatores usados 

nas estimativas desses índices devem ser atualizados.   
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