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RESUMO 

 

 

Propõe-se, neste trabalho a determinação do valor de Equivalente de Dose Ambiente, 

H*(10), em áreas urbanas e rurais para fins de determinação da taxa de dose e 

estimar a dose externa em casos de acidentes de origem radiológica ou nuclear, 

possibilitando que o cálculo e a estimativa da exposição da população à radioatividade 

ambiental e urbana sejam realizados dentro dos parâmetros propostos pela IAEA e 

UNSCEAR. Os detetores usados para a espectrometria gama in situ, AT6101C e os 

sistema SPARCS A1 e M1, foram calibrados e aferidos junto às fontes planares de 

grande porte do IRD, para considerar o efeito da radiação de fundo na obtenção dos 

dados radiométricos. Adicionalmente uma metodologia para o rastreamento de 

radiação gama terrestre é proposta para o uso dos sistemas de espectrometria gama 

in situ nas medidas de H*(10). O efeito de blindagem devido ao uso dos detetores 

dentro de viaturas terrestres foi calculado e o valor de correção vale 1,45 para o 

detetor AT6101C, 1,77 para o sistema SPARCS A1 e 1,82 para o sistema SPARCS 

M1. O rastreamento terrestre para determinação do valor de Equivalente de Dose 

Ambiente foi realizado em áreas não sujeitas a anomalias radioativas intensas, entre 

as quais se incluem as cidades: Angra dos Reis e Paraty (Rio de Janeiro), Abadia de 

Goiás, Goiânia, Cristalina e Itumbiara (Goiás), Ribeirão Preto e Campinas (São Paulo), 

Brasília-DF, Belo Horizonte, Ubá e cidades da Zona da Mata (Minas Gerais) e Manaus 

(Amazonas). A altitude média das cidades variou entre o nível do mar nas cidades de 

Angra dos Reis e Paraty a 1100 metros em Brasília. O número de habitantes variou 

entre 3 mil em Divinésia a 3 milhões em Brasília-DF. Os valores médios de H*(10) 

variaram entre 63 nSv/h em Itumbiara a 170 nSv/h em Ubá. Os valores mínimos e 

máximos encontrados variaram entre 25 nSv/h em Manaus a 347 nSv/h em Belo 

Horizonte. Goiânia, devido ao acidente com 137Cs, apresenta máximos de H*(10) 

próximos a 1 µSv/h, mas o valor médio incluindo o 137Cs é de 109 nSv/h e com a 

exclusão do 137Cs é de 89 nSv/h. 

 

 

Palavras Chave: rastreamento gama terrestre, espectrometria gama in situ; 

equivalente de dose ambiente; radioatividade ambiental e urbana. 
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ABSTRACTS 

 

In this work, measurements of Ambient Dose Equivalent, H*(10) in urban and rural 

areas is proposed to assess and estimate the dose and external dose in cases of 

radiological or nuclear accidents. These measurements will enable the calculation and 

estimation of population exposure to environmental and urban radioactivity to be 

performed within the parameters proposed by the IAEA and UNSCEAR. To take into 

account the influence of background gamma radiation on radiometric measurements, 

all the detectors used, AT6101C, SPARCS A1 and SPARCS M1 systems, were 

calibrated using  IRD’s extensive set of planar sources. Also, a methodology for the 

gamma radiation terrestrial survey is proposed to use the gamma in situ spectrometry 

systems in H*(10) measurements. Shielding effects due to the use of detection 

systems inside vehicles were evaluated and the corresponding corrections factors 

calculated are 1.45 for the AT6101C detector, 1.77 for SPARCS A1 and 1.82 for 

SPARCS M1. The terrestrial survey to determine the value of Ambient Dose Equivalent 

was performed in areas not subject to intense radioactive anomalies. Among these 

areas are included the cities: Angra dos Reis and Paraty (State of Rio de Janeiro), 

Abadia de Goiás, Goiânia, Cristalina and Itumbiara (State of Goiás), Ribeirão Preto 

and Campinas (State of São Paulo), Brasília-DF (Federal District), Belo Horizonte, Ubá 

and cities of Zona da Mata (State of Minas Gerais) and Manaus (State of Amazonas). 

The average altitude of the cities ranged from the sea level in the cities of Angra dos 

Reis and Paraty to 1100 meters in Brasilia. The number of inhabitants ranged from 

3,000 in Divinésia to 3 million in Brasília-DF. The mean values of H*(10) ranged from 

63 nSv/h in Itumbiara to 170 nSv/h in Ubá. The minimum and maximum values found 

ranged from 25 nSv/h in Manaus to 347 nSv/h in Belo Horizonte. The average altitude 

of the cities ranged from the sea level in the cities of Angra dos Reis and Paraty to 

1100 meters in Brasilia. The number of inhabitants ranged from 3,000 in Divinésia to 3 

million in Brasília-DF. The mean values of H*(10) ranged from 63 nSv/h in Itumbiara to 

170 nSv/h in Ubá. The minimum and maximum values found ranged from 25 nSv/h in 

Manaus to 347 nSv/h in Belo Horizonte. H*(10) maximums values in Goiânia are close 

to 1 μSv/h due to the presence of 137Cs; the average value is 109 nSv/h and 89 nSv/h 

when the 137Cs contributions are removed. 

Key-words: environmental gamma survey, gamma in situ spectrometry, ambient dose 

equivalent, environmental and urban radioactivity. 
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_____________________________CAPÍTULO 1   _____INTRODUÇÃO 

 

 

A exposição à radiação pode ser classificada quanto à origem em dois grupos 

principais: 

• Artificial ou antropogênica: são decorrentes de aplicações de medicina 

nuclear, acidentes radiológicos como Goiânia-1987, fall-out originado em 

testes nucleares e acidentes nucleares como Chernobyl-1986 e Fukushima-

2011, exposição ocupacional e ciclo do combustível nuclear dentre outros. 

 

• Natural: que pode ser subdividida em radiação cósmica (partículas de alta 

energia que continuamente bombardeiam o planeta) e a radiação terrestre, 

devida aos radionuclídeos primordiais: 40K, e os componentes das séries do 
238U, 235U e 232Th, (UNSCEAR, 2000). 

 

Essas fontes podem produzir doses nos seres humanos por irradiação externa, 

por inalação (devido aos gases radônio e torônio originados das séries do 238U e 232Th 

respectivamente) e ainda por ingestão. A dose média mundial de radiação originada 

de fontes naturais é de aproximadamente 2,4 mSv por ano, correspondendo a cerca 

de 80% da dose média total. Os cerca de 20% restantes são originários das fontes 

artificiais. A Figura 1.1 abaixo mostra todas as contribuições para a dose anual média 

de acordo com o relatório UNSCEAR (2008). 

 

 

 

Figura 1.1: Contribuição média das diversas fontes de radiação para a dose média 
mundial. Fonte: Relatório UNSCEAR (2008). 
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Estes valores médios não são uniformes ao redor do mundo. Eles variam de 

acordo com a geologia dos solos, com o nível de desenvolvimento do país (maior ou 

menor uso de radiações de origem médica) ou com a menor ou maior exposição a 

radiações do ciclo do combustível nuclear e ainda de fall out radioativo (UNSCEAR, 

2008). 

 

Em situações de acidentes, a dose devida a irradiação externa é considerada 

como sendo a de maior contribuição para a dose total. No acidente de Chernobyl foi 

estimada em 50% da dose efetiva total (UNSCEAR, 1988) e no acidente radiológico de 

Goiânia em 80% (AMARAL et al., 1991). Determinar a taxa de dose devido à 

exposição à radioatividade ambiental é uma condição sine qua non para todo e 

qualquer programa de monitoração radiológica. Em particular, no caso de instalações 

nucleares, é de extrema relevância a capacidade de detetar aumentos sobre a 

radiação natural de fundo, como alerta de liberações de material radioativo para o 

meio ambiente. 

 

Os termos radiação nuclear e radioatividade quando pronunciados despertam 

medos e trazem associados mitos e inverdades. A bomba atômica sobre Hiroxima e 

Nagasaki, os acidentes nucleares mais conhecidos do grande público como o de 

Chernobyl-1986, Fukushima-2011, o acidente radiológico com o Césio 137 em 

Goiânia-1987 marcaram profundamente o imaginário coletivo, associando diretamente 

radiação e radioatividade a malefícios à saúde e à morte. 

 

 Se para os leigos, erroneamente, a radiação é causa direta de câncer e outros 

problemas e as perguntas mais diretas são: “Eu vou ou não vou ter câncer?” ou “Vou 

ficar doente?”, para os técnicos que trabalham com proteção radiológica, quando 

ocorre tão somente a suspeita de liberação de material radioativo no meio ambiente, 

as perguntas são bem diferentes e também difíceis de serem respondidas, tais como: 

“Qual a dose de radiação?”, “Qual a taxa de dose?”, “A evacuação de área será 

necessária?”, “Será preciso providenciar abrigagem?”, “Houve contaminação 

ambiental?”, “É seguro utilizar água e/ou alimentos das regiões supostamente 

afetadas?”. 

 

A identificação dos radionuclídeos e a quantificação química em termos de 

massa ou concentração são, em princípio, mais fáceis de serem executadas, mas 

conforme ROCHEDO (1994) as respostas para as perguntas abaixo dependem da 

possibilidade e da capacidade de medir a dose de radiação recebida:  



3 

 

• Como estimar a exposição radiológica acumulada, para diferentes tipos 

de pessoas, como uma função do tempo? 

• Como indicar a contribuição para esta exposição relativa a cada via de 

exposição? 

• Como indicar possíveis contramedidas e sua eficácia relativa, sob o 

ponto de vista de redução das doses? 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

 Não existem levantamentos radiométricos sistemáticos para o território 

brasileiro cujo objetivo final seja a determinação da taxa de dose, taxa de exposição 

ou taxa de kerma no ar, grandezas que poderiam ser utilizadas no calculo da dose 

externa à qual a população brasileira está exposta (SALLES, 2015). 

 

SANTOS (2006) e SANTOS et al. (2014) descrevem a origem dos 

levantamentos aerorradiométricos no Brasil, que começaram na década de 50, em 

projetos envolvendo empresas privadas (PROSPEC em 1953, na região de São João 

del Rey-MG) e estatais (CPRM – Serviço Geológico do Brasil). O objetivo destes 

projetos era prospecção mineral. Os sistemas de detecção utilizados empregavam 

cintilômetros, a saída dos dados era analógica, a eletrônica a base de válvulas, o 

processamento era manual, desde a leitura dos registros até a confecção das curvas 

de contorno e não existia navegação por sistemas de GPS (Global Positioning System 

– Sistemas de Posicionamento Global. O cintilômetro media apenas a contagem total 

em contagens por minutos (cpm). 

 

BARRETO et al. (1986) reporta que até o início da década de 80 cerca de 80% 

dos levantamentos radiométricos mundiais foram executados sem o uso de 

equipamentos corretamente calibrados, mas a preocupação com sistemas para 

calibração de detetores para espectrometria gama in situ já existia, desde 1971, com 

os trabalhos de GRASFY e DARNLEY (1971) e IAEA (1976). Se para a prospecção de 

recursos minerais tal condição não seria impeditiva, para levantamentos radiométricos 

de taxas de exposição, para fins de cálculo de dose e proteção radiológica, o uso de 

detetores não calibrados leva a produção de resultados não admissíveis.  

 

Estes levantamentos aerorradiométricos foram executados em áreas 

consideradas, a priori, como possíveis candidatas a prospecção mineral. OLIVEIRA 
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(2011) detalha as pesquisas e mapeamentos de áreas para a prospecção de urânio, 

ocorridas na década de 70, onde vários pontos de anomalias foram identificados. 

 

 A importância dos sistemas de fontes planares (pads) para a calibração de 

detetores para espectrometria gama in situ leva à contínua construção e aumento do 

número de instalações disponíveis no Brasil e no mundo. No Brasil, inicialmente com a 

construção do conjunto de fontes planares fixas no IRD (BARRETO et al., 1986), e 

posteriormente com a construção de blocos de concreto aerotransportados (CARLOS, 

2006). No mundo, como exemplo mais recente, a proposta de construção de pads de 

maiores dimensões, com até 5 metros de diâmetro para melhorar a representação de 

uma fonte plana infinita (WALLACE, 2016). 

 

 A falta de dados contínuos e consistentes, com detetores calibrados segundo 

literatura especializada (LØVBORG et al.,1981; MULTALA, 1981; LØVBORG, 1983; 

LØVBORB, 1984 e BARRETO et al.,1986) abriu a oportunidade para o 

desenvolvimento deste trabalho de levantamento radiométrico de áreas urbanas 

brasileiras e não somente o mapeamento de anomalias. 

 

 Os instrumentos e treinamentos necessários para a execução deste 

levantamento radiométrico, em parte do território brasileiro, foram baseados: 

 

• Na disponibilidade de sistemas de espectrometria gama in situ no 

Laboratório de Espectrometria Gama in situ na Divisão de 

Radioproteção (DIRAD); 

• Na utilização das fontes planares de grande porte (pads) para 

calibração de detetores; 

• Nos treinamentos realizados no Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD); 

• Nos convênios com Departamento de Energia dos Estados Unidos da 

América (US-DOE) e, 

• No convênio com o Escritório Federal para Proteção Radiológica da 

Alemanha (BfS Bundesamt für Strahlenschutz), com treinamento 

específico e doação de equipamentos. 
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

• Executar o rastreamento terrestre para determinação do valor de 

Equivalente de Dose Ambiente, H*(10), em aglomerados urbanos e 

arranjos populacionais (IBGE 2016) para fins de determinação da taxa 

de dose natural e possibilitar a estimativa da dose em casos de 

acidente radiológico ou nuclear, produzindo mapas georreferenciados. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Estabelecer procedimentos de verificação, estabilização e calibração 

para os diversos tipos de instrumentos utilizados para a quantificação 

de Equivalente de Dose Ambiente - H*(10). 

 

• Mapear a taxa de dose nas cidades de Paraty e Angra dos Reis – 

Objetivo específico relacionado às instalações da Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto – CNAAA. 

 

• Mapear a taxa de dose nas cidades de Goiânia e Abadia de Goiás – 

Objetivo específico relacionado ao acidente radiológico de Goiânia e ao 

Repositório de rejeitos de 137Cs, situado no CRCN – CO, em Abadia de 

Goiás. 

 
• Mapear a taxa de dose, Equivalente de Dose Ambiente - H*(10), em 

algumas concentrações urbanas no Brasil (Brasília-DF, Manaus-AM, 

Campinas-SP, Ribeirão Preto-SP, Cristalina-GO , Itumbiara-GO, Belo 

Horizonte-MG, Ubá e Zona da Mata de Minas Gerais. 

 

• Estabelecer padrões de qualidade mínimos necessários para que 

levantamentos de taxas de dose externa possam ser utilizados em 

conjunto para estimar a exposição da população brasileira. 
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__________________CAPÍTULO 2   _____FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Radioatividade Ambiental Natural 

 

 

De acordo com SHAHBAZI‑GAHROUEI et al. (2012) mais de sessenta 

radionuclídeos podem ser encontrados no meio ambiente, dividindo-se entre 

cosmogênicos (formados a partir das interações da radiação cósmica com as camadas 

mais altas da atmosfera), antropogênicos (fall-out radioativo de acidentes nucleares, 

por exemplo Chernobyl-1986, Fukushima-2011), testes nucleares, ciclo do combustível 

nuclear, acidentes radiológicos, como Goiânia-1987, e liberações de radioisótopos de 

medicina nuclear para o meio ambiente) e radionuclídeos primordiais, formados antes 

da consolidação do planeta. Incluem-se aí o 40K, e os componentes das séries do 238U, 
235U e 232Th. Os elementos antropogênicos ocorrem em menor quantidade quando 

comparado aos de origem natural, mas, localmente, podem provocar doses mais altas 

nas áreas geográficas afetadas e ainda serem disseminados através do globo terrestre 

devido à ação dos ventos e correntes marítimas. 

 Os radionuclídeos primordiais são formados pelo 40K e os elementos gerados 

nas séries radioativas naturais do 238U ou série do urânio, 235U ou série do actínio e 
232Th ou série do tório. O isótopo final de cada série é um elemento estável. As séries 

podem ser vistas na Figura 2.1. 

 

 

2.1.1 OCORRENCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS RADIOISOTOPOS  

 

 

O meio ambiente pode ser dividido em dois grupos principais: uma parte 

abiótica, sem vida, constituída pelo solo, água e ar e uma parte biótica, viva, formada 

pelos microrganismos, flora e fauna. O homem é classificado separadamente, 

formando a parte antropogênica. Esta separação é explicada pela enorme capacidade 

de alteração e transformação que o homem exerce no meio ambiente. Assumindo este 

enfoque, passamos a trabalhar com três compartimentos: abiótico, biótico e 

antropogênico. 
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Figura 2.1: Esquemas de decaimento das séries radioativas do 238U, 232Th e 235U, com 

a indicação dos elementos estáveis finais. Traduzido e adaptado de WNA, 2017. 

 

 

Os radionúclídeos naturais são encontrados nos compartimentos ambientais 

devido ao efeito dos fatores ecológicos, que são subdivididos em fatores abióticos e 

fatores bióticos e, esta ocorrência é também afetada pela ação antropogênica.  

 

Dentre os fatores abióticos citamos principalmente os geológicos, bem como o 

intemperismo ou meteorização (que altera física e quimicamente as rochas e minerais 

da superfície terrestre), a erosão (que consiste no transporte de material) e ainda 

fatores climáticos, a temperatura, pressão e a presença de água (ODUM, 1975).  
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O intemperismo pode ser subdividido em dois tipos: o químico e o físico. A 

principal característica do intemperismo químico é a alteração na estrutura química 

dos minerais que compõe a rocha ou sedimento. As rochas, então, sofrem um 

processo de decomposição. A intensidade deste intemperismo está associada à 

temperatura, regime de chuvas e tipo de vegetação. Este efeito ocorre principalmente 

em regiões intertropicais.  

 

No intemperismo físico a desintegração do material de origem ocorre sem 

alteração na estrutura química dos minerais constituintes. Ao quebrar o material 

original em pedaços cada vez menores, a superfície de contato deste material 

aumenta. O aumento da superfície de contato facilita a ocorrência de reações 

químicas e a ação sequencial do intemperismo químico é facilitada. Este tipo de 

intemperismo é mais frequente em climas semiáridos e desérticos. 

 

O regime de chuvas e de ventos assim como a temperatura durante o 

intemperismo mostra a importância do fator climático durante o processo. Assim, as 

alterações físicas e químicas ocorrem dispersando o material original e o material 

alterado na superfície terrestre. As águas, ao se infiltrarem no solo, podem arrastar as 

partículas menores e/ou o material alterado quimicamente, transportando os 

radionuclídeos para todos os compartimentos do meio ambiente.  

 

Estes fatores agem em conjunto, permitindo o contato entre os materiais, 

produzindo meios oxidantes ou redutores, alterando o pH aumentando então o grau de 

intemperismo. Associando a estes fatores a cobertura vegetal, a ação de micro-

organismos, a composição mineral das rochas, o tipo de material original e a 

cronologia do processo, podemos compreender então a distribuição, de maneira 

natural, dos radionuclídeos no planeta Terra. Todos estes fatores, associados ou não, 

regem a dinâmica dos radionuclídeos no meio ambiente, resultando na disseminação 

de elementos radioativos no ar, na água, no solo e nos alimentos. (CPRM, 2017).  

 

Contudo, a dispersão e a concentração de radionuclídeos não dependem só 

dos processos naturais. A atividade antropogênica não só pode alterar enormemente a 

dispersão e concentração dos radionuclídeos primordiais, como também pode 

introduzir radionuclídeos artificiais no meio ambiente, como por exemplo: o 137Cs , os 

radionuclídeos presentes no ciclo do combustível nuclear, os radiofármacos e nos 

materiais liberados durante acidentes de origem nuclear e/ou radiológica.  
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2.2 Parâmetros Geológicos 

 

 

As estruturas ou províncias geológicas são as formações rochosas e 

estruturais que compõem a litosfera terrestre. No caso brasileiro são reconhecidas 15 

províncias, conforme é mostrado na Figura 2.2. Estas províncias indicam a 

composição do relevo, idade aproximada e também as suas características 

mineralógicas (SALVADOR et al. , 2004). 

 

 

 

Figura 2.2: Províncias estruturais brasileiras. SALVADOR et al. (2004). 

 

 

O território brasileiro é formado por escudos cristalinos e pelas bacias 

sedimentares. 

 

Os escudos cristalinos são encontrados nas áreas de consolidação da crosta 

terrestre e possuem formação mais antiga. Correspondem aproximadamente a 36% 

do território brasileiro e são ricos em minerais não metálicos (granitos, ardósias, 

quartzos, argilas e etc.) e metálicos (ferro, manganês, ouro, cobre e etc.). Rochas 
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magmáticas e metamórficas são predominantes nestas províncias, com destaque para 

o granito.  

 

Já nas bacias sedimentares, que respondem por 64% do território brasileiro e 

são de origem cronológica mais recente, podem ocorrer jazidas de petróleo, gás 

natural e carvão mineral e as rochas predominantes são as sedimentares 

(DARDENNE et al., 2001; BIZZI et al.,2003). 

 

Deste modo a ocorrência e concentração química dos radionuclídeos 

primordiais estão diretamente relacionadas à composição geológica de cada 

compartimento considerado e do tipo de rocha que deu origem ao solo estudado. 

 

A contribuição do 40K para a radiação natural é praticamente constante, 

independente de atividades antropogênicas (UNSCEAR, 1988). Os principais minerais 

de potássio são os feldspatos e as micas. A maior parte do potássio no solo está na 

estrutura cristalina de minerais silicatados segundo SILVA (1994); e, rochas com baixo 

teor destes minerais exibem baixa atividade de 40K, conforme ANJOS et al. (2005). 

 

O urânio e o tório presentes em rochas ígneas e metamórficas geralmente são 

encontrados em minerais acessórios, como apatita e zircão. Outros minerais com 

maior atividade radioativa, como monazita, alanita, uraninita, torita e pirocloro, são 

generalizados na natureza, mas são constituintes menores de rochas. 

 

O urânio tende a ser altamente móvel perto da superfície terrestre ao passo 

que o tório é relativamente imóvel. O urânio é facilmente oxidado para uma forma 

solúvel em água e pode ser lixiviado de pegmatitas e granitos e redepositado 

posteriormente em sedimentos a grandes distâncias da rocha original. 

 

O tório é muito menos solúvel que urânio e potássio e não é móvel, mas sofre 

intemperismo físico e pode ser transportado por meios mecânicos, como o vento e os 

processos de erosão.  

 

Os teores de tório e urânio tendem a ser mais elevados em rochas félsicas e a 

aumentar com alcalinidade ou acidez, com as maiores concentrações encontradas em 

pegmatitas.  

 

De maneira geral entende-se que os maiores teores de urânio e tório estão 

associados a rochas ígneas e os menores a rochas sedimentares. Exceção a esta 
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regra, as rochas fosfáticas apresentam teores mais elevados destes elementos, 

segundo UNSCEAR (1988), TZORTZIS et al. (2004) e ANJOS et al. (2005). 

 

 

2.3 Radiação cósmica 

 

 

A radiação cósmica também não é uniforme em todo o planeta, já que as taxas 

de dose referentes a este componente irão variar com a altitude (em maior 

intensidade), com a latitude (em menor intensidade) e ainda com o ciclo solar.  

 

Quanto maior a altitude maior a taxa de dose porque a blindagem 

proporcionada pelas diferentes camadas da atmosfera diminui e ainda a quantidade de 

partículas carregadas nas porções superiores da atmosfera terrestre é maior. Ainda 

deve ser considerado que as partículas de menor energia que não conseguem 

alcançar a superfície terrestre alcançam as camadas superiores, aumentando a dose. 

Já a avaliação do efeito da latitude está relacionada ao campo magnético terrestre.  

 

Nos pontos geográficos mais próximos aos polos Norte e Sul, os valores de 

taxa de dose são mais altos do que os valores dos pontos geográficos mais próximos 

da linha do Equador, devido ao efeito do campo magnético da Terra nas partículas 

carregadas que são provenientes do espaço. (PASCHOA et al. 2010; NCRP, 1987; 

UNSCEAR, 2000; SALES, 2015). 

 

Estes dois parâmetros, altitude e latitude, devem ser avaliados em conjunto 

porque para pontos de mesma latitude a altitude será o fator preponderante na 

composição da taxa de dose, já o efeito da latitude é menor para as mesmas altitudes.  

Na Figura 2.3 é mostrada a cascata de interações geradas pelas partículas altamente 

energéticas que chegam à parte superior da atmosfera terrestre.  

 

SALES (2015) estudou e calculou a dose efetiva para o público, em diversas 

cidades brasileiras, para a radiação cósmica, usando os modelos da UNSCEAR 

(2008), considerando também a componente parcial do valor total de dose devido à 

radiação cósmica devido à componente neutrônica, além da radiação diretamente 

ionizante.  
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Figura 2.3: Radiação cósmica e geração de partículas na atmosfera terrestre. 
Traduzido e adaptado de: Konrad Bernlöhr, 1999. 
 

 

Os radionuclídeos cosmogênicos são produzidos durante as reações nucleares 

entre partículas de alta energia provenientes do espaço sideral com núcleos de 

elementos químicos pré-existentes na atmosfera. As reações sucessivas destas 

partículas primárias levam à produção de partículas secundárias que podem alcançar 

a crosta terrestre, provocando a geração de nuclídeos na superfície e até mesmo no 

interior do planeta. Dentre os mais conhecidos temos gases nobres estáveis: 3He, 
21Ne, 22Ne, 36Ar, 38Ar e os radionuclídeos 10Be, 14C, 26Al, 36Cl e 41Ca que possuem 

grande potencial de uso em geociências (LAUREANO et al., 2014). 

 

 

2.4 Grandezas Dosimétricas 

 

 

A radiação ionizante e seus efeitos podem ser medidos em varias grandezas: 

Fluxo, Fluência, Exposição, Kerma no ar, Dose, Equivalente de dose, Dose 

equivalente e etc. Estas grandezas podem ser classificadas em três categorias:  

 

• Grandeza que descreve a fonte: atividade, intensidade. 
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• Grandeza que se relaciona com o feixe de radiação e suas partículas: 

fluxo, fluência e energia. 

 

• Grandeza que mede o efeito da radiação no meio; kerma no ar, 

exposição, dose absorvida e etc. 

 

Grandezas dosimétricas são aquelas associadas à quantidade de radiação que 

um material foi submetido ou absorveu (TAUHATA et al, 2003). As Grandezas 

Dosimétricas são necessárias para avaliar a exposição de seres humanos e outros 

organismos à radiação em um modo quantitativo. Isto é necessário para descrever a 

relação dose-resposta para efeitos da radiação, o que fornece as bases para a 

estimativa de risco em proteção radiológica (ICRP, 2007). Estas grandezas, para fins 

de proteção radiológica, podem ser divididas em duas categorias, de acordo com 

RAMOS e TAUHATA (2002): 

 

• Limitantes: utilizadas nas normas nacionais para indicar o risco relativo 

da exposição às radiações ionizantes, grandezas muito importantes, 

mas de difícil medição e estimação e, 

 

• Operacionais: definidas para as operações práticas de monitoração de 

área e monitoração individual. 

 

Na Figura 2.4 são mostradas as alterações, ocorridas entre a correlação das 

grandezas radiológicas e o risco radiológico associado, devidas às alterações nos 

relatórios Relatório 26, ICRP (1977) e Relatório 60, ICRP (1990) e as alterações nas 

normas CNEN NE-3.01 de 1988 e a NN-3.01 de 2011 (atualizada em 2014), onde: 

 

• Q = fator de qualidade da radiação (Relatório 26, ICRP, 1977); 

 

• wR = fator de peso da radiação (Relatório 60, ICRP, 1990); 

 

• wT = fator de peso do tecido ou órgão; 

 

• F = coeficiente de risco de detrimento ou fatalidade;  

 

• n = número de casos;  
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• Sv = Sievert; 

 

• Gy = Gray. 

 

 

 

Figura 2.4: Representação esquemática das relações entre as grandezas, normas da 
CNEN e ICRP. Fonte: TAUHATA et al. (2003). A norma CNEN-NN 3.01 foi atualizada 
em 2014. 
 

 

A grandeza operacional para a monitoração ambiental utilizada neste trabalho 

é o Equivalente de Dose Ambiente, cujo símbolo é H*(d). A unidade desta grandeza é 

o Sievert (Sv) ou Joule x kg-1. Para radiações fortemente penetrantes o parâmetro d 

assume o valor de 10 milímetros (mm). 

 

A grandeza Equivalente de Dose Ambiente não deve ser confundida com a 

grandeza Dose Equivalente. Os fatores de ponderação são diferentes e a Norma 

CNEN-NE 3.01 e o Relatório 26 do ICRP (1977) não são mais utilizados. 

 

 

2.5 Espectrometria Gama  

 

 

A espectrometria gama é uma técnica não destrutiva de análise que mede a 

energia e intensidade dos fótons emitidos pelos radionuclídeos presentes na amostra 
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em estudo. Esta técnica radioanalítica permite a detecção, análises qualitativas 

(identifica o radioisótopo) e quantitativas (LAVI et al.,1999).  

 

Com parâmetros adequados, vários radioisótopos podem ser identificados 

simultaneamente em diversos tipos de matrizes, ambientais ou não, muitas vezes com 

pouco ou nenhum preparo da amostra. Os resultados das medidas espectrométricas 

são apresentados na forma de espectros de linhas cuja amplitude (eixo y) é 

proporcional ao parâmetro quantitativo. A posição no eixo x indica a energia associada 

a esta linha.  

 

Maiores detalhes dos princípios básicos e avançados da técnica podem ser 

encontrados em referências especializadas como, por exemplo, CROUTHAMEL 

(1970), GILMORE (2008) e KNOLL (2010). 

 

Na Figura 2.5 é mostrado o espectro de uma fonte de 60Co e 137Cs, obtido no 

detetor ATAS SCANNER AT6101C da ATOMTEX®, detetor de NaI(Tl) de 

63mmx63mm, modelo BDKG-11 com o uso do software Atas Scanner. No eixo X são 

indicados os valores de energia em quilo elétron-volt (keV) e no eixo Y o logaritmo do 

número de contagens. 

 

 

Figura 2.5: Espectro de uma fonte de 60Co e 137Cs. Fonte: acervo do autor. 

 

 

O programa automaticamente identifica os radionuclídeos encontrados e marca 

os fotopicos encontrados, calculando ainda o valor de H*(10). No gráfico são 

assinalados os dois picos de 60Co, em 1171,1 keV e 1333,2 keV, e o pico de 137Cs em 

661,9 keV. O valor de H*(10) desta medida, 0,097 µSv/h é indicado na parte superior 

direita do software. 
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2.5.1 TECNICAS in situ 

 

 

 A tradução literal da expressão latina in situ para o português assume o 

significado de “no lugar”, “no lugar determinado”. Independente do contexto, esta 

expressão sempre assume a ideia de “local”, “situação” ou “posição”.  

 

Medidas analíticas no próprio local do estudo ou medidas in situ, em geral, 

fornecem respostas mais rápidas por eliminarem as etapas de coleta, transporte até o 

laboratório, preparo e análise das amostras. Quando o resultado de análises e/ou 

medidas precisa ser fornecido o mais rápido possível, como no atendimento às 

situações de emergência, medidas in situ são mais vantajosas que a versão tradicional 

de coleta-transporte-preparo-análise em laboratório. Por serem obtidos mais 

rapidamente, ajudam na tomada de decisões por parte das autoridades competentes, 

ainda que os resultados possam ser preliminares.  

 

Se por um lado a rapidez é uma característica inerente das técnicas in situ 

quando comparadas às técnicas tradicionais de análise, por outro lado as condições 

ambientais durante as medidas in situ podem provocar alterações na resposta dos 

equipamentos podendo alterar o resultado final. Por sua vez, a coleta da amostra, o 

acondicionamento e transporte até o laboratório e o processamento para análise pode 

alterar de tal maneira as características da amostra, que a análise no laboratório 

acaba sendo executada em um material com propriedades diferentes do material 

originalmente coletado. |Uma parte das alterações nos resultados pode ser justificada 

por este efeito. MALANCA et al. (1996) e FREITAS et al. (2004) relatam que 

diferenças entre taxas de dose medidas in situ e calculadas por medidas feitas em 

amostras analisadas em laboratório podem ser justificadas desta maneira. A 

amostragem também exerce papel fundamental no resultado final, já que um detetor 

posicionado a 1 metro de altura mede cerca de 10.000 vezes mais solo que uma 

amostra de 10 cm de diâmetro por 30 de profundidade (BECK et al.,1972, ZOMBORI 

et al.,1995, TYLER, 2008, apud SADREMOMTAZ et al.,2010). 

 

As condições ambientais durante a execução das medidas são fatores que 

podem afetar a qualidade dos resultados. Temperatura de trabalho e umidade são 

características físicas que podem ser controladas dentro do laboratório, mas no meio 

ambiente não são passíveis de ajustes durante as medidas. Se as medidas são 

efetuadas em altitudes e latitudes diferentes a contribuição da radiação cósmica pode 

ser uma variável a ser considerada.  
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Na Figura 2.6 é exibida uma situação de medida em laboratório e outra medida in situ. 

À esquerda: Medida realizada no Laboratório de Radiometria Gama, do Centro 

Regional de Ciências Nucleares – Centro Oeste – CRCN-CO em Abadia de Goiás. À 

direita medida in situ na região de Pocinhos-PB. 

 

 

 

Figura 2.6: Diferença entre medidas em laboratório e medidas in situ. Foto de arquivo 
do autor. 
 

 

Nas técnicas analíticas para determinação de taxas de dose ou dose no local, 

in situ, podemos usar vários tipos de detetores, com vantagens e desvantagens 

intrínsecas a cada tipo de detetor. Detetores termoluminescentes ou TLD, câmeras de 

ionização, detetores tipo Geiger-Müller, detetores cintiladores orgânicos e inorgânicos 

e detetores semicondutores podem usados para medidas in situ. O tipo de estudo, o 

local e as condições durante as medidas, as respostas buscadas determinarão qual é 

o detetor mais adequado. Fatores como tempo de medida, que pode variar de minutos 

a meses, temperatura de operação e necessidade de uso de energia dentre outros 

devem ser considerados. 

 

Se o objetivo do estudo inclui a discriminação energética dos radionuclídeos os 

melhores detetores, neste caso, são os cintiladores inorgânicos de iodeto de sódio, 

NaI(Tl) e os detetores semicondutores de germânio HPGe (High Purity Germanium 

Detectors – Detetores de Germânio de Alta Pureza). 

 

O método usual de medida da taxa de dose em ambientes externos ou outdoor 

consiste em usar um detetor, in situ, geralmente posicionado a 1 metro acima do solo. 

Dependendo do tipo de medida, do tipo de detetor e dos objetivos da pesquisa o 

tempo de aquisição pode variar de minutos a horas, de dias a meses, como ocorre nas 

redes de monitoração de radiação gama ambiental que usam detetores TLD. 
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Algumas redes de monitoração de radiação gama ambiental, como a 

desenvolvida pelo BfS (Bundesamt für Strahlenschutz - Escritório Federal para 

Proteção Radiológica ), Instituto do Governo Federal da Alemanha, utilizam detetores 

fixos para medida da taxa de dose gama. Na Figura 2.7 é mostrada a distribuição dos 

detetores no território alemão.  

 

A rede alemã de monitoração de radiação gama atualmente é formada por 

1800 sondas contendo detetores do tipo Geiger-Müller. As sondas estão dispostas por 

todo o território alemão, obedecendo a critérios técnicos para serem representativos 

da taxa de dose em cada local. No lado esquerdo, o mapa completo do território 

alemão com a posição das sondas; A taxa de dose é indicada através de uma escala 

de cores. À direita, uma visão ampliada, da região próxima da fronteira com a 

Dinamarca. 

 

 

 

Figura 2.7: Distribuição dos detetores da rede de monitoração gama ambiental alemã. 
A escala de cores indica a intensidade das taxas de dose. Fonte: BfS web site. 
 

 

Os detetores não são homogeneamente distribuídos pelo território alemão, mas 

são instalados após avaliação de fatores geográficos, da presença de instalações 

nucleares, de disponibilidade de energia e de acesso a redes de telecomunicações. 

Os resultados, depois de analisados e validados, ficam disponíveis para consulta 

publica no endereço eletrônico do BfS: https://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-

sonden/messstellen-in-deutschland.html. 

 

Quando a medida da taxa de dose é realizada in situ, com o uso de detetores 

em movimento, as restrições de tempo de realização da medida, representatividade do 

local, resolução espacial e locais impossíveis de serem alcançados, por viaturas 
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terrestres ou a pé, são parâmetros importantes, que limitam a qualidade dos 

resultados. Segundo RAWLINS et al. (2012) as tentativas de uso de interpolação para 

locais não monitorados estão sujeitas a um nível elevado de incerteza.  

 

 

2.5.2 ESPECTROMETRIA GAMA in situ  

 

 

A espectrometria gama in situ é usada para informar a taxa de dose, identificar 

e, com o uso de parâmetros conhecidos e controlados, quantificar os radionuclídeos 

presentes no local. Uma das principais vantagens do monitoramento in-situ é que o 

detector realiza as medidas com base num volume de solo muito maior que o volume 

padrão de coleta de amostras (MILLER e SHEBELL, 1993; JIBIRI e FARAI, 2005). 

 

Medições in situ em tempo real, por outro lado, trazem benefícios imediatos 

para o levantamento radiométrico seja para fins de prospecção geológica, monitoração 

da radiação ambiental ou de contaminação radioativa. A espectrometria gama in situ é 

uma técnica conveniente para a identificação e determinação dos níveis de 

contaminação após uma liberação acidental de radionuclídeos para o meio ambiente 

(SADREMOMTAZ et al., 2010). 

 

Na caracterização radiométrica de áreas extensas podem ser usados 

detectores de iodeto de sódio ativados com tálio, NaI(Tl) ou detetores semicondutores 

de germânio de alta pureza (HPGe – High Purity Germanium Detector). Ainda que os 

detetores HPGe apresentem melhor resolução quando comparados aos detetores de 

NaI(Tl), as necessidades de refrigeração (na maioria dos detetores HPGe a 

refrigeração ainda é realizada com o uso de Nitrogênio líquido, apesar de algumas 

unidades já utilizarem sistemas elétricos para refrigeração) torna mais difícil o uso 

destes detetores in situ, seja por considerar a necessidade de transporte de nitrogênio 

líquido seja por necessidades de fornecimento de energia para os sistemas crio-

elétricos (EAST et al., 1982; GILMORE, 2008; TYLER , 2008).  

 

Os detectores de cintilação de iodeto de sódio, NaI(Tl), têm a vantagem de 

serem mais robustos e relativamente mais portáteis, e podem ser fabricados em uma 

variedade de tamanhos e capazes de fornecer eficiências de detecção relativa mais 

altas que o HPGe, sendo adequados para monitoração ambiental (TYLER, 2008). 

O uso destes detetores não está restrito à determinação de campos de 

radiação natural, mas também em mapeamento radiométrico e busca de fontes de 
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radiação extraviadas ou furtadas. No Brasil, desde os Jogos Pan-americanos de 2007, 

a espectrometria gama in situ é usada na proteção radiológica e nuclear dos grandes 

eventos realizados no país, tais como a Copa das Confederações-2013, Jornada 

Mundial da Juventude-2013, Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos Rio2016, 

dentre outros. Os sistemas de espectrometria gama in situ se mostraram muito 

eficientes na identificação de fontes de radiação – naturais ou artificiais, de campos de 

radiação e no auxílio a tomadas de decisão.  

 

 

2.5.3 LEVANTAMENTOS AERORRADIOMÉTRICOS REALIZADOS NO BRASIL  

 

 

 Não existe um levantamento radiométrico contínuo do território brasileiro. 

Muitos trabalhos e projetos de pesquisa foram desenvolvidos, geralmente em áreas de 

anomalias ou para fins de prospecção geológica (SANTOS, 2006; OLIVEIRA, 2011; 

SANTOS et al. (2014). 

 

 O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM) disponibiliza no portal 

http://www.cprm.gov.br/aero/aero.htm uma série de informações sobre a Base de 

Dados de Projetos Aerogeofísicos do Brasil, que é denominada AERO. O projeto que 

mais se relaciona com um levantamento radiométrico do território brasileiro é o projeto 

Códigos da Série 2000 - projetos conduzidos pela COMISSÃO NACIONAL DE 

ENERGIA NUCLEAR (CNEN) e pela EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A. 

(NUCLEBRÁS), totalizando 33 projetos executados no período de 1959 a 1982. No 

Estado do Rio de Janeiro, os levantamentos radiométricos foram realizados em 1978, 

com o número código 1038. 

 

O mapa gerado com os dados disponíveis para os projetos da série 2000, 

correspondente ao projeto do NUCLEBRÁS-CNEN é mostrado na Figura 2.8. Na 

Figura 2.9 observam-se todas as áreas mapeadas nos projetos das SÉRIES 1000 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, em vermelho), SÉRIES 

3000 (Cooperação com Empresas Privadas, em amarelo) e SÉRIES 4000 

(PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS). 
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Figura 2.8: Base de dados AERO, projeto NUCLEBRÁS-CNEN. As áreas marcadas 
em verde correspondem ao projeto série 2000. 
 

 

 

Figura 2:9: Base de dados AERO. Projetos Série 1000 (DNPM - vermelho), 2000 
(NUCLEBRÁS - verde), 3000 (Empresas Privadas - amarelo) e 4000 (PETROBRAS - 
lilás). 
 

 

Os mapas apresentados nas Figuras 2.8 e 2.9 foram gerados no endereço 

eletrônico: http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/index_aerogeofisica.html, do 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com acesso livre ao publico. 
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O projeto 2000 começou em 1959, teve um máximo produtivo em 1976 e 

terminou em 1982. Desde então nunca houve um levantamento radiométrico oficial do 

território brasileiro. 

 

SANTOS et al. (2014) relata que o levantamento radiométrico pioneiro no Brasil 

ocorreu em São João del Rey-MG, no ano de 1953, executado pela empresa 

PROSPECT. Tal levantamento foi realizado com um cintilômetro com saída analógica. 

ROCHEDO et. al. (2016) relata que somente 16% da área urbana do Brasil, 

correspondendo a aproximadamente 20% da população brasileira foi mapeada, com 

uma estimativa de taxa de dose de 41,3 nSv/h e informa ainda que as taxas de dose 

baseadas em análises de solo são maiores e pondera que este comportamento é 

esperado porque a maioria dos trabalhos realizados são originados de áreas de alto 

background natural.  

 

OLIVEIRA (2011) detalha as pesquisas e mapeamentos de áreas para a 

prospecção de urânio, ocorridas entre 1952 até 1989, onde vários pontos de 

anomalias foram identificados conforme mostram as Figuras 2.10 e 2.11.  

 

 

Figura 2.10: Prospecção de urânio no Brasil. Mapeamento aéreo com indicação das 
áreas de aerocintilometria, sondagem e jazidas encontradas. 
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Figura 2.11: Mapa do Brasil com indicação de áreas de anomalias radiométricas. 
Projeto executado pela NUCLEBRÁS na década de 70.  
 

 

 Um exemplo de como os dados dos levantamentos aeroradiométricos eram 

fornecidos pode ser vista em MADRUCCI et al. (2003) : 

 

 “Utilizou-se o canal de contagem total (CT), em formato ASCII 

(fornecidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - 

CPRM), referente ao aerolevantamento do Projeto Juruena Teles 

Pires, fases I e II, realizado no período de agosto a novembro de 

1991. As direções das linhas de voo foram N-S, com espaçamento 

de 2 km e a altura média do voo 150 metros. O intervalo entre as 

medições geofísicas sucessivas no terreno é equivalente a 60 

metros. Para este trabalho foi escolhida a imagem de contagem total, 

pois segundo Vasconcellos e outros (1994), esta apresenta maior 

precisão estatística fornecendo uma correlação maior das unidades 

radiométricas com as litologias. Tório (Th) e Potássio (K) também 

foram utilizados, mas como o canal de contagem total apresentou 

resultados mais eficientes na discriminação das unidades litológicas, 

estes não serão apresentados neste trabalho. (grifo nosso) 
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 No documento IAEA-TECDOC-1363 (IAEA, 2003) as medidas originais para os 

levantamentos radiométricos de teores de tório no território brasileiro são usados como 

exemplo da importância da calibração dos detetores em sistemas compatíveis com o 

tipo de trabalho a ser executado, a saber, levantamentos aeroradiométricos. 

 

O antes e depois de um processo de retro calibração é apresentado, 

evidenciando as diferenças devido ao processo de calibração adequado. Na Figura 

2.12 é exibido o antes e o depois da correção. 

 

O processo de retro calibração (back calibration) tem sido usado em várias 

partes do mundo para atualizar os resultados produzidos anteriormente em contagem 

total para resultados em taxa de exposição a 1 metro de altura. Na República Checa o 

fator de correção encontrado foi de 0,85 (IAEA, 2003).  

 

 A necessidade de referenciais de calibração para as medidas realizadas no 

Brasil motivou a construção do sistema de fontes planares do IRD. 

 

 

 

Figura 2.12: Efeito da correção das medidas de levantamento aero radiométrico no 
Brasil, IAEA (2003). 
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2.5.4 FONTES PLANARES DE GRANDE PORTE 

 

 

 Segundo BARRETO et al. (1986) até o início da década de 80 cerca de 80% 

dos levantamentos radiométricos mundiais foram executados sem o uso de 

equipamentos corretamente calibrados. Se para a prospecção de recursos minerais tal 

condição não seria impeditiva, para a localização de áreas para exploração mineral, 

para os levantamentos de taxas de exposição e para fins de proteção radiológica, o 

uso de detetores não calibrados leva à produção de resultados não admissíveis.  

 

 AMBROSI (2009) enfaticamente afirma que o campo de radiação ambiental é 

muito complexo para ser reproduzido artificialmente e que não é contemplado pela 

Norma ISO (1997). Esta pode ser a justificativa tardia da construção de inúmeras 

instalações para calibração de detetores, inicialmente visando prospecção mineral e 

mais tarde a calibração de detetores para determinação de taxas de dose (LØVBORG 

et al., 1981).  

 

 A calibração de detetores para uso em laboratórios é relativamente simples 

quando comparada à calibração dos detetores para uso in situ. Fontes pontuais 

simples, de concentração conhecida, com os mesmos parâmetros geométricos e de 

concentração podem ser comparadas às fontes desconhecidas. Os equipamentos 

para medidas in situ, entretanto, estão expostos a campos de radiação de fontes 

infinitas, geralmente não homogêneas, com condições de temperatura e umidade bem 

diferentes. 

 

 GRASFY e DARNLEY (1971) reportam que para a determinação dos 

elementos Urânio, Tório e Potássio os coeficientes de espalhamento Compton ou 

stripping ratios ou as razões U/Th , Th/K e K(%) devem ser conhecidos. 

 

 LØVBORG (1983) acrescenta que as medidas de stripping ratios para a 

determinação de U, Th e K valem para condições de equilíbrio radioativo e que com o 

relatório da Agência Internacional de Energia Atômica de 1976, Radiometric reporting 

methods and calibration in uranium exploration, o sucesso da calibração destes 

detetores dependeria da disponibilidade das fontes planares de grande porte para 

calibração.  

 

 A publicação Radioelement Mapping (IAEA, 2006b) trata especificamente do 

tema de rastreamentos de radiação gama, com o uso de espectrômetros e prospecção 
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geoquímica. Esta publicação reforça ainda que os sistemas de calibração e o 

processamento dos dados das antigas campanhas de mapeamento são inadequados 

para o padrão atual, principalmente devido a uma estimativa pobre da radiação de 

fundo natural, o background.  

 

 Estudos de intercomparação, patrocinados pela IAEA, produziram em 12 

países entre os quais o Brasil (Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Dinamarca, 

Finlândia, Israel, África do Sul, Suécia e Estados Unidos), o relatório que trata da 

espectrometria in situ, calibração dos instrumentos e os problemas associados às 

instalações de calibração (LØVBORG, 1984). 

 

 Na Figura 2.13 é exibida a distribuição mundial das instalações para calibração 

de detetores para espectrometria gama in situ. As instalações podem ser: 

 

• Móveis e transportáveis, consistindo de blocos de concreto com um 

orifício para introdução dos detetores (BOREHOLE). 

• Blocos de concreto transportáveis (TRANSPORTABLE).  

• Instalações fixas para aeronaves, helicópteros e aviões, (FIXED 

AIRBORNE). 

• Instalações fixas para detetores portáteis (FIXED PORTABLE) 

 

 

 

Figura 2.13: Distribuição das unidades para calibração de detetores gama in situ. 
Fonte: IAEA, 2006b). 
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Um exemplo de instalação para calibração de detetores para espectrometria 

gama in situ, aérea e terrestre, pode ser encontrado nas instalações do ATOMIC 

MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH, do 

Departamento de Energia Atômica da Índia, com um conjunto completo de fontes para 

calibração de detetores portáteis, detetores usados em medidas aéreas e detetores 

tipo BOREHOLE. Um diferencial destes detetores é o tamanho, com quase 12 metros 

de diâmetro permitindo que helicópteros e pequenos aviões possam ser posicionados 

em cima das fontes. As fontes de calibração são exibidas na Figura 2.14. 

 

Na parte superior à esquerda são exibidas fontes planares de diâmetro igual a 

12 metros, à direita (2) o helicóptero com os detetores posicionado sobre o pad de 

calibração. Na parte central, à esquerda (3) fontes tipo BOREHOLE e à direita (4) um 

detetor portátil posicionado sobre um pad transportável. Na parte inferior (5) um 

conjunto de pads transportáveis para calibração de detetores 

 
 

 
 

Figura 2.14: Fontes planas disponíveis no Departamento de Energia da Índia. Fonte: 
Modificado de ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND 
RESEARCH Department of Energy, India. 
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2.5.4.1  Fontes Planares de Grande Porte do IRD 

 

 

A unidade de calibração de detetores para espectrometria gama in situ do 

Brasil está instalada no IRD e é do modelo FIXED PORTABLE (Figura 2.15). O 

sistema é formado por 8 discos de concreto com 3 metros de diâmetro e 50 cm de 

profundidade e um disco central com 4 metros de diâmetro, 70 cm de profundidade. 

BARRETO et al. (1986) descrevem com detalhes o processo de construção, 

quantificação dos isótopos de U, Th e K e determinação das taxas de exposição das 

fontes. As fontes foram construídas com uma mistura na proporção de uma parte de 

cimento tipo CP-320, duas partes de brita No1 e três partes de areia (proporção 1:2:3).  

 

 

 

Figura 2.15: Sistema de fontes planares do IRD para calibração de espectrômetros 
gama in situ. A Figura mostra uma fonte planar e, superposto, o esquema gráfico das 
oito fontes dispostas ao redor da piscina, no centro de um circulo. Foto acervo do 
autor. 
 

 

No artigo original, BARRETO et al (1986) relata o uso de brita No1, mas 

descreve o tamanho das partículas como sendo menores que 1 cm, com o objetivo de 

facilitar a mistura e a homogeneização do material radioativo adicionado. Porém, 
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segundo a ABNT (2009), a Brita No1 tem uma granulometria de 9,5 mm a 19 mm e a 

brita No 0, tem uma granulometria de 4,8 a 9,5 mm. As fontes de concreto tem um 

diâmetro de 3 m, espessura de 50 cm, uma densidade de 2100 kg/m3, um volume de 

3.53 m3, peso total de 7,41 toneladas. A piscina central tem um diâmetro de 4 m e 

profundidade de 70 cm. 

 

Os materiais radioativos (em condição de equilíbrio secular) adicionados à 

mistura de concreto tem origem em minério de urânio de Lagoa Real-BA, monazita do 

estado de Espírito Santo, pirocloro de Araxá-MG, feldspato de Currais Novo-RN e 

areia das praias da Barra da Tijuca-RJ. A composição final de cada uma das oito 

fontes é mostrada na Tabela 2.1. A massa total adicionada a cada pad é de 7000kg. O 

teor de U, Th e K nas fontes planares forma determinados por análises químicas e 

determinação por ativação neutrônica. 

 

 

Tabela 2.1: Materiais radioativos adicionados às fontes (pads) em kg.  

 

Minérios(kg) adicionados ao concreto 

Fonte  Concreto Urânio Monazita Areia Feldspato Pirocloro 

BKG Agregado   6000   

K1 2000    5000  

K2 5400    1600  

U1 6815 185     

U2 6964 35,5     

Th1 6972  28    

UTh1 6809 26    165 

UTh2 6899 81 20    

 

 

As taxas de dose, a 10 cm de altura, reportadas por Barreto et al. (1986), 

Conti* (1999) e Oliveira (2001) estão resumidas na Tabela 2.2. Barreto e Conti 

realizaram as medidas de taxa de kerma no ar ao passo que Oliveira realizou as 

medidas em H*(10). Para poder fazer a razão entre o valor de referência e as próprias 

medidas, Oliveira converteu os valores de Barreto e de Conti para H*(10) usando o 

fator de conversão de 1,38 GySv-1, se fosse usado o valor de conversão da UNSCEAR 

(2000) este fator seria 1,43 GySv-1 , uma diferença de 3,5%. 
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No Brasil, um novo sistema de fontes planares, específico para detetores 

portáteis e aerotransportáveis foi desenvolvido por CARLOS (2006), em São Paulo, 

com 8 blocos de concreto com diâmetro igual a 1 metro e altura de 30 centímetros.  

 

Algumas referências citadas na literatura mostram a possibilidade de uso de 

locais naturais para a calibração. A Figura 2.16 mostra a calibração efetuada em um 

sistema de rocha que representaria o background. São escolhidos locais com 

concentração predominante de um dos elementos (U, Th ou K ) de acordo com 

critérios geológicos e geomorfológicos, mas em tais condições as medidas podem ser 

afetadas por condições de não homogeneidade do local e desequilíbrio radioativo, 

dentre outros fatores (Xhixha, 2012, Shyti, 2013). 

 

 

Tabela 2.2: Valores de referência da taxa de dose nos pads a 10 cm de altura. 

Comparação dos valores obtidos por BARRETO et al. (1986), usados como referência, 

Conti (1999) e Oliveira (2001) e as razões Conti/Referência (C/R) e Oliveira/Referência 

(O/R).  

 

Fonte Referência (1)  

(µGy/h) 

Conti (1) 

(µGy/h) 

Oliveira (1) 

(nSv/h)* 

Razão 

C/R 

Razão O/R 

 

K1 0,113±0,005 0,111±0,005 143±2% 0,98 0,917 

K2 0,109±0,006 0,119±0,004 154±2% 1,09 1,02 

Th1 0,534±0,028 0,515±0,018 714±2% 0,96 0,969 

U1 0,324±0,017 0,312±0,008 437±2% 0,96 0,977 

U2 0,184±0,007 0,189±0,005 253±2% 1,03 0,996 

UTh1 0,208±0,009 0,209±0,006 278±2% 1,00 0,969 

UTh2 0,446±0,023 0,441±0,020 624±2% 0,99 1,01 

(1): Os valores de BARRETO et al. (1986) e de Conti (1999) são fornecidos em 

unidades de µGy/h conforme a referência original. Os valores de Oliveira (2001) são 

fornecidos em nSv/h. Para fazer a comparação, Oliveira converteu os valores de 

Barreto e de Conti para H*(10) usando o fator de conversão de 1,38 GySv-1 ao invés 

de usar o fator de conversão da UNSCEAR (2000). A diferença entre estes dois 

fatores de conversão é de 3,4%. 
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Figura 2.16: Calibração de detetor para espectrometria gama in situ. Uso de rocha 
para simular o background. Fonte: Xhixha, 2012. 
 

 

2.6 Base Matemática da Espectrometria Gama in situ 

 

 

 A literatura cita a aplicação de técnicas de espectrometria gama in situ para 

determinação de taxas de dose devida a radioatividade natural e fall-out radioativo 

desde meados da década de 60 com os estudos de LOWDER et al. (1964a e 1964b), 

BECK (1966, 1972 e 1980), BECK et. al., (1964, 1968 e 1972). 

 

Estudos sobre medidas de taxas de dose de radiação dentro de residências e 

edifícios (indoor) são reportados desde a década de 80, com os trabalhos de MILLER 

(1984) para medidas de taxa de exposição gama indoor e MILLER e BECK (1984) 

para taxa de exposição indoor relativas à radiação gama e raios cósmicos. 

 

 A base matemática para descrição da espectrometria gama in situ é explicada 

em maiores detalhes nos trabalhos de BECK et al. (1972) e MILLER E SHEBELL 

(1993). A relação matemática entre a taxa de exposição no ar, acima do solo, e a taxa 

de contagem no fotopico no detetor é dada por: 
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IN

NN

I

N

o

fof φ

φ
=    Equação 01 

onde: 

 

• fN  Taxa de contagem do fotopico do radionuclídeo considerado. 

 

• I  Taxa de exposição. 

 

• oN  Taxa de contagem do fotopico do radionuclídeo considerado, 

quando o feixe de radiação é paralelo ao eixo de simetria do detetor. 

• φ  Fluxo da radiação gama não espalhada no detetor. 

 

• 
φ

oN  Taxa de contagem relacionada a um pico de absorção de um 

espectro específico devido a um fóton primário, com densidade de fluxo 

de energia E, incidente no detector ao longo do eixo do detetor, em 

geral, normal à face do detetor. 

 

• 
o

f

N

N
 Fator de correção que considera a resposta angular do detetor. 

 

• 
I

φ
 Densidade primária do fluxo de fótons com uma energia E no 

detector resultante do decaimento radioativo de um radioisótopo 

particular por taxa de exposição. 

 

 

 Os primeiros dois termos dependem do tipo e das características do detetor e o 

termo 
I

φ
 é independente do detetor, mas dependente da composição e geometria da 

fonte, sendo usado para a calibração dos detetores. 

 

 Já a concentração de um radionuclideo particular pode ser relacionada à taxa 

de contagem do pico de absorção pela equação (2): 
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AN

NN

A

N

o

fof φ

φ
=    Equação 02 

 

onde: 

 

• A  É a concentração da fonte radioativa (Bq/m2 , Bq/m3 ou Bq/kg) 

 

• 
A

φ
 É a densidade total do fluxo do fóton no detector por unidade de 

concentração do radionuclídeo.  

 

 

2.7 Estudos e Projetos já Realizados no IRD para Estimativa da Dose Gama 

Externa 

 

 

Desde a construção do sistema de fontes planares do IRD (BARRETO et al. 

1986), diversos estudos foram realizados com os objetivos de levantar dados, calibrar 

detetores e estabelecer metodologias para o estudo da radioatividade natural e para 

ações de resposta a acidentes de origem nuclear e radiológica (CONTI, 1999; 

SACHETT, 2001; OLIVEIRA, 2001; CONTI et al., 2002; CAVALCANTE, 2011; 

CAVALCANTE, 2012). 

 

Na sequência de trabalhos com participação de pesquisadores do IRD, alunos 

externos orientados por doutores do IRD e trabalhos em conjunto entre IRD e os 

demais Centros de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, principalmente COPPE 

(Coppe – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro), CTEX (Centro Tecnológico do Exército) e 

UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) dentre outros, existe uma 

sequência evolutiva gradativa da resposta a uma das principais perguntas numa 

situação de emergência, isto é, qual a estimativa de dose à qual uma pessoa pode 

estar exposta em caso de um acidente nuclear ou radiológico. 

 

Cada vez mais o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN) vem 

reforçando e melhorando os procedimentos para estimativa de dose, com 

desenvolvimento de métodos para avaliação de dose/taxa de dose em casos deste 

tipo de acidente em áreas urbanas. Uma recapitulação básica é citada, listando os 

principais estudos já realizados, com implicações no desenvolvimento deste trabalho: 
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• PARATI - Modelo para Avaliação da Exposição Radiológica em um 

Ambiente Urbano após uma Contaminação Radioativa (ROCHEDO, 

1994). 

 

• Medida de Kerma no Ar e Determinação de Coeficientes de Conversão 

para Dose devido à Radiação Gama Ambiental (CONTI, 1999). 

 

• Caracterização da Radiação Gama Ambiental em Áreas Urbanas 

Utilizando uma Unidade Móvel de Rastreamento (SACHETT, 2001). 

 

• Desenvolvimento de um Sistema Integrado para Avaliação de Impacto 

Radiológico Ambiental em Situações de Emergência (CONTI, 2002). 

 

• Determinação dos Fatores de Blindagem para Construções Tipicamente 

Brasileiras (SALINAS, 2006). 

 

• Cálculo do Kerma no Ar no Interior de uma Residência e em Campo 

Aberto a partir de Dados de Espectrometria Gama Aérea na Província 

Uranífera de Lagoa Real (Caetité - BA), (SENA, 2010). 

 

• Metodologia para Estimar o Kerma no Ar e Contaminação Radioativa 

em Superfícies Urbanas Utilizando Quatro Detetores NaI(Tl) (MOREIRA 

et al., 2010 e MOREIRA, 2013). 

 

• Contribuição para o Mapeamento da Radioatividade Natural no Brasil 

(SALLES, 2015).  

 

 

O levantamento das taxas de dose devido à radiação gama presentes em 

aglomerados urbanos bem como taxas de dose de radiação gama ambiental, não 

somente em regiões caracterizadas por anomalias radioativas, fornecerá uma 

estimativa para a taxa de dose ambiental a ser considerada nos cálculos de 

radioproteção. Na hipótese de ocorrência de acidentes de origem nuclear ou 

radiológica, os valores de radiação de fundo estarão disponíveis para uso imediato. 

 

De modo geral, os levantamentos radiométricos de taxa de dose gama 

ambiental e estudos de presença de materiais radioativos no país foram realizados, 
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em sua maioria, em áreas de alta radioatividade natural ou áreas associadas a 

anomalias radioativas ou na presença de minerais com materiais radioativos 

associados. 

 

A falta de dados de taxa de dose gama externa, na maior parte do país, 85% 

do território nacional, segundo ROCHEDO et. al. (2016) e os mapas das Figuras 2.8, 

2.9 e 2.11 deixam claro a opção por áreas de mineração e anomalias radioativas. 

 

O objetivo deste trabalho é determinar os valores de equivalente de dose 

ambiental, H*(10), para aglomerados urbanos de diferentes concentrações 

populacionais e localizados em áreas com diferentes influências geológicas e com 

ocupações de solo distintas, seja área rural ou urbana. A partir de medidas de H*(10), 

com o uso de unidades móveis de espectrometria gama in situ, será possível calcular 

a dose externa para indivíduos do público, aumentando a cobertura mapeada do 

território brasileiro. 

 

 

2.8 Levantamentos Radiométricos Terrestres recentes no País 

 

 

 SALLES (2015) realizou um extenso levantamento bibliográfico das áreas alvo 

dos estudos de radiação ambiental e urbana, citando, entre outros, os trabalhos de 

AFFONSECA (1993) na região de Guarapari-ES; SACHETT (2001) na região de 

Poços de Caldas-MG e Guarapari-ES; BASTOS (2008) na bacia do Rio Tibagi-PR; 

SANTOS (2006 e 2010) com cálculos de taxa de kerma no ar, baseado em 

levantamentos aeroradiométricos na Região de Caetité-BA; MOURA (2013) com 

levantamentos radiométricos na região de Parelhas-RN; MORAIS et al. (2013) 

levantamentos radiométricos com um espectrômetro portátil de NaI(Tl) na região de 

Igarassú-PE; SILVA et al. (2013) com levantamentos radiométricos com espectrômetro 

portátil de NaI(Tl) na região de São José de Espinharas –PB, área com jazidas de 

minério de urânio.  

 

 Podem ser adicionados à revisão bibliográfica acima os trabalhos de 

CONCEIÇÃO e BONOTTO (2006) com cálculo de dose de exposição na ordem de 35 

nGy/h, devido à composição rochas sedimentares e ígneas na bacia do Rio 

Corumbataí-SP; os estudos de GODOY et al. (2011) com determinação das razões 

urânio/potássio (eU), tório/potássio (eTh) e avaliação de dose de radiação nas áreas 

de anomalias de urânio e tório, na região do Granito Serra do Carambeí-PR; 
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FERREIRA (2013): medidas de radioatividade na região metropolitana de Curitiba, 

com análise de 222Rn e medidas de espectrometria gama em amostras de rochas 

graníticas; a pesquisa de NARDY et al. (2014) realizando medidas de espectrometria 

gama das rochas da Província Magmática do Paraná (Formação Serra Geral) e 

MOURA et al. (2016) com medidas de background radioativo na região de Granito 

Madeira, na cidade de Presidente Figueiredo-AM.  

 

 O componente comum a estes estudos é a presença de anomalias radioativas, 

permitindo um alto número de trabalhos dos mais variados autores e instituições, 

alguns até, como MORAIS et al. (2013) e SILVA et al.(2013) usando o mesmo 

equipamento, calibrado com fontes padrão de 137Cs, o que denota grupos de 

pesquisas focados em medidas de radioatividade em áreas com anomalias radioativas 

naturais . 

 

 O primeiro trabalho de levantamento radiométrico urbano, de grande porte, 

realizado no Brasil, não direcionado a áreas com anomalias radiométricas é creditado 

a OLIVEIRA (2001), que usou um espectrômetro portátil de NaI(Tl) , com a calibração 

do detetor realizada no sistema de fontes planares do IRD. A área de estudo do 

trabalho de Oliveira foi a cidade de São Paulo. A sequência destes trabalhos, com o 

mesmo grupo de pesquisa (YOSHIMURA et al.,2004 e MEDEIROS e YOSHIMURA, 

2005) concluiu que a média de radioatividade externa na cidade de São Paulo é maior 

que a média mundial, principalmente devido aos radionuclídeos da série do Tório, que 

a dose gama no interior de edifícios e habitações é maior que a externa (ruas, 

parques, ambientes abertos) e sugere que a urbanização aumenta mais que blinda a 

radiação de fundo natural. 

 

Como contraponto ao estudo de anomalias radioativas, desde 2007, uma série 

de estudos e levantamentos radiométricos para avaliação da exposição à radiação 

urbana e ambiental foi realizada por SOUZA et al. (2007, 2009, 2015a, 2015b, 2015c e 

2016) e SOUZA (2015) em áreas sem anomalias radioativas. SOUZA et al (2015b) 

encontrou em trabalho realizado na área de Iperó-SP, região onde será instalado o 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), uma área agrícola com teores mais altos de 
40K, mas estes foram associados a uso de fertilizantes. LICÍNIO et al. (2013) utilizando 

dados de levantamentos aeroradiométricos realizados na década de 70 para a cidade 

do Rio de Janeiro, corrigiu os dados de contagem total com o uso de medidas in situ 

com técnicas de retrocalibração (back calibration) e encontrou um coeficiente de 

correlação (R2) igual a 0,85 entre os dados do levantamento aeroradiometrico e os 

dados obtidos por medidas de gama in situ. Os resultados obtidos são compatíveis 
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com os valores relatados por SOUZA et al. ( 2007, 2009, 2015a, 2015b e 2016) e 

SOUZA (2015).  

Além dos trabalhos com determinações e medidas de taxa de dose, ou taxa de 

exposição ou atividades de radionuclídeos citados acima, é preciso ressaltar o 

pioneirismo dos trabalhos iniciais de CONTI (1999), Oliveira (2001), SACHETT (2001) 

e CONTI et al. (2002). 

 

Estes trabalhos estabeleceram os padrões e procedimentos utilizados 

posteriormente para a calibração dos detetores usados nos levantamentos 

radiométricos, assim como os modelos de procedimento para o rastreamento terrestre, 

(SACHETT, 2001).  
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__________________CAPÍTULO 3   __MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

 

3.1 Materiais 

 

 

 Os recursos utilizados para a execução do rastreamento gama terrestre, exceto 

pelos notebooks para processamento e análise dos dados, as fontes planares de 

grande porte do IRD e pelas fontes pontuais 60Co, 241Am 133Ba, 22Na (que pertencem 

ao Laboratório de Radiometria da DIRAD), pertencem ao Laboratório de 

Espectrometria Gama in situ da DIRAD-IRD.  

Os materiais necessários para a realização do trabalho, na sequência, foram: 

os detetores para realização das medidas (AT6101C e Sistemas SPARCS A1 e M1), 

detetores auxiliares (GR-130 e identiFINDER®2), as fontes de radiação (teste, de 

calibração e planares de grande porte) para a calibração e aferição dos detetores, os 

veículos para carregar os detetores de grande porte, os computadores pra aquisição e 

processamento dos dados e os softwares para a análise dos dados. Os detetores, 

(inclusive os auxiliares, que não foram usados nos levantamentos radiométricos) e as 

fontes planares de grande porte são descritos com maiores detalhes. 

 

 

3.1.1 LABORATÓRIO DE ESPECTROMETRIA GAMA in situ DIRAD-IRD 

 

 

A função principal do Laboratório de Espectrometria Gama in situ é a de atuar 

em atendimento de emergências de origem nuclear e radiológica e medidas de 

campos de radiação ambiental. Desde 2007 o Laboratório também atua na segurança 

nuclear e radiológica de grandes eventos. 
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3.1.2 FONTES DE RADIAÇÃO 

 

 

• Fontes Planares de Grande Porte do IRD; 

 

• Fontes de teste para verificar os detetores: 137Cs, Unatural, Th natural e 40K. 

 

• Fontes de materiais radioativos de origem natural: 238U, 232Th e 40K. 

 

• Fontes para Calibração: 137Cs, 60Co, 241Am 133Ba 152Eu, 22Na. 

 

 

3.1.3 RECURSOS COMPUTACIONAIS E SOFTWARE 

 

 

 Devido à grande quantidade de espectros adquiridos, 01 por segundo no 

sistema SPARCS e 05 ou 10 por segundo no sistema AT6101C, o processamento dos 

dados e a geração de imagens de alta resolução exigem computadores com grande 

quantidade de memória e capacidade de processamento.  

Os softwares usados na análise dos espectros e geração dos mapas e 

imagens georreferenciadas são fornecidos pelo fabricantes dos detetores (Atas 

Scanner©, GARM© pela ATOMTEX), Cambio® (Department of Energy-US) e 

GPSspec© (licença obtida junto a IAEA).  

Macro é um conjunto de ações que são gravadas para serem repetidas 

diversas vezes mediante um comando pré-determinado. A Macro em EXCEL 

desenvolvida pelo Dr. Luiz Fernando C. Conti permite acesso total aos dados dos 

espectros coletados, além de gerar os arquivos que são exportados para o Google 

Maps.  

Todos os mapas e figuras finais foram gerados no software Google Earth Pro® 

2017, versão licenciada para o autor. De acordo com o código de licença de uso todos 

os usos do conteúdo do Google Maps e do Google Earth são atribuídos ao Google e 

aos fornecedores de dados.  

 Os dados gerados neste trabalho podem ser reproduzidos desde que citada a 

fonte e mantido o código de licença das imagens geradas com o Google Earth Pro®. 
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• Atas Scanner© Software version 2.1.7.33 ATOMTEX©. 

 

• Cambio® Software  US-DOE Sandia National Laboratories. 

 

• GARM© Software (Geolocation Application for radiation Monitoring) 

version 2.5.5.2. 

 

• GPSspec© Software version 2.00. 

 

• Macro em Excel desenvolvida pelo Dr. Luiz Fernando C. Conti. 

 

• Google Earth Pro®, versão 7.1.5.1557 licenciado para o autor  

 

• Notebook GETAC e Panasonic para os trabalhos de campo. 

 

• Desktop HP dualcore i5, com 16 GB de RAM. 

 

• Notebook Acer i7, dualcore com 16 Gb de RAM, para processamento e 

análise dos dados. 

 

• Notebook Asus quadcore i7 com 32 GB de RAM, para processamento e 

análise dos dados. 

 

 

3.1.4 VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O RASTREAMENTO: 

 

 

• Viaturas terrestres do IRD/CNEN, (Chevrolet Blazer, Ford Ranger e 

Toyota Hilux); 

 

• Helicópteros do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Estado do 

Ceará, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, da Polícia Civil do 

Estado do Ceará e do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis. 
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3.1.5 DETETORES 

 

 

3.1.5.1  GR130 miniSPEC  Exploranium  

 

 

 O GR-130 miniSPEC  Exploranium é um espectrômetro gama portátil, contendo 

um cristal de NaI(Tl) de 38 mm de diâmetro e 56 mm de comprimento (Φ1,5”x2,2”), 

com volume aproximado de 0,065 L. O iodeto de sódio é responsável pelo registro de 

baixas taxas de dose e um detetor Geiger-Müller para altas taxas. É um detetor 

multicanal, com 256 canais e faixa de energia de 50 keV - 3.0 MeV. A resolução 

FWHM é de 7,2 para a energia do 137Cs de 662 keV. É um equipamento usado de 

forma auxiliar nos trabalhos de campo, Figura 3.1 a). A fonte de estabilização e de 

verificação padrão do detetor é 137Cs, com atividade de 9,25 x 103 Bq (0,25 µCi) em 

01/97. Os modos de busca (survey), estabilização (stabilization) e medida de dose 

(dose meter) estão indicados na tela do detetor. 

 O detetor não possui GPS integrado e não foi utilizado na obtenção de dados 

para o rastreamento terrestre. Este detetor foi usado como detetor auxiliar na 

verificação de radionuclídeos identificados. 

 

 

3.1.5.2  identiFINDER®2 NGH 

 

 

O identiFINDER®2 NGH também é um espectrômetro gama, mas com 1024 

canais, operando de 20 keV a 3 MeV. É composto por um cristal de NaI(Tl) de 35 mm 

x 51 mm (Φ1,38”x2,01”), com um volume aproximado de 0,05 L, levemente inferior ao 

do GR-130, Figura 3.1 b). 

Além do cristal cintilador de NaI(Tl), o identiFINDER®2  também possui um 

detetor Geiger-Müller para altas taxas de dose e ainda um detetor de nêutrons. A 

eletrônica do identiFINDER®2 NGH inclui um Sistema de Posicionamento Global GPS 

de 12 canais com arquitetura SiRF III receiver. A estabilização e a verificação do 

detetor é realizada com o auxílio de uma fonte de 137Cs interna de 555Bq (15 nCi) e 

também pode ser utilizada uma fonte externa de 40K. Os espectros adquiridos com o 

equipamento são georreferenciados, mas a aquisição é individual, o que impede a 
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aplicação deste detetor para a espectrometria gama in situ em movimento. O 

equipamento não registra continuamente a variação de coordenadas com taxa de 

dose. 

A parte interna do identiFINDER®2, exibindo o cristal de NaI(Tl), a célula 

fotomultiplicadora e os detetores de nêutrons e Geiger-Müller, é exibida na Figura 3.2. 

 

 

  

 

Figura 3.1:  a) Detetor EXPLORANIUM GR130 e b) identiFINDER®2. O cilindro azul, 
na parte superior é o encapsulamento do cristal de NaI(Tl). Foto do acervo do autor.  
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Figura 3.2: Interior de duas unidades de identiFINDER®2: são indicados na Figura os 
cristais de NaI(Tl), fora do encapsulamento (cilindro de cor azul), a célula 
fotomultiplicadora, os detetores de nêutrons e o detetor Geiger-Müller. Foto do acervo 
do autor. 

 

 

3.1.5.3  Atas Scanner AT6101C 

 

 

 O detetor AT6101C é em espectrômetro portátil de radiação de 512 canais, 

com detetores de NaI(Tl) de diâmetro e comprimento iguais a 63mm (Φ 63 mm x 63 

mm) e o detetor de nêutrons é formado por dois contadores proporcionais de 3He com 

diâmetro de 30mm por 360 mm de comprimento (φ30mm x 360mm). As unidades 

BTDU dos detetores (BlueTooth Detectors Units) são responsáveis pelo fornecimento 

de energia para os detetores e pela transmissão dos dados via conexão wireless 

Bluetooth para o computador portátil ou palmtop.  

No laboratório de Espectrometria Gama in situ, dois modelos estão disponíveis: 

modelo TDS – RECON, mais antigo, com menor capacidade de memória e 

processamento e modelo Nautiz-GETAC com maior potência e memória. O tempo de 

uso do sistema, inicialmente calculado em 8 horas de uso contínuo, pode ser 

aumentado com o uso de uma bateria externa que aumenta o tempo de operação dos 

detetores bem como dos palm top modelo TDS-RECON, mas que não pode ser usada 

nos modelos Nautiz-GETAC.  

Na Figura 3.3 são exibidos os componentes do sistema AT6101C. As unidades 

AT6101C são continuamente atualizadas e a Figura 3.4 exibe os detetores usados no 

laboratório de espectrometria gama in situ, desde o protótipo de 2006 até o modelo 
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atual. As principais diferenças são os novos modelos de computadores portáteis ou 

palmtop. Inicialmente foi utilizado um notebook com conexão e alimentação dos 

detetores através de cabo padrão USB que posteriormente foi substituído pela 

conexão Bluetooth e a seguir a substituição do palmtop por um modelo mais 

avançado. Com a grande evolução dos computadores portáteis quanto à capacidade 

de processamento e de memória, é possível aumentar a velocidade, a capacidade de 

armazenamento e de processamento dos espectros.  

A versão do software ATAS Scanner que gerencia a aquisição e 

processamento de dados nas unidades portáteis do tipo Windows CE não é a mesma 

que pode ser usada em computadores de mesa, desktops ou notebooks com sistema 

operacional Windows. 

Uma grande diferença entre as unidades TDS-RECON e Nautiz-GETAC é que 

as unidades TDS-RECON permitem o uso de antena de GPS externa, no padrão 

MCX, conforme é mostrado na Figura 3.6. 

 Maiores informações sobre a tecnologia e parâmetros técnicos de sistemas de 

posicionamento global e navegação via GPS, com descrição, fundamentos e aplicação 

podem ser encontrados no livro de MONICO (2000). 

 

 

 

Figura 3.3: Os componentes do sistema AT6101C. 1: detetor de Iodeto de Sódio e 2: 
detetor de nêutrons. 3: Unidades Bluetooth dos detetores. 4: palmtop modelo TDS – 
RECON e 5: palmtop modelo Nautiz-GETAC. 6: bateria externa. Foto do acervo do 
autor. 
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Figura 3.4: Linha do Tempo dos sistemas AT6101C desde 2007 até 2016. À esquerda 

o protótipo usado pelo laboratório de Espectrometria Gama in situ nos preparativos 

para os Jogos Pan-americanos Rio de Janeiro-2007. Ao meio o primeiro sistema 

disponibilizado comercialmente após os testes do protótipo. À direita o sistema que era 

disponibilizado comercialmente até meados de 2016. Foto do acervo do autor. 

 

 

 

Figura 3.5: Modelos do palmtop do detetor AT6101C. À esquerda e ao centro, o 
palmtop TDA-RECON com o cartão PCMCIA GPS conectado e removido, 
respectivamente para fins de ilustração. À direita, o palmtop Nautiz-GETAC. Acima, ao 
centro, antena externa do GPS, modelo Gilsson MCX.  Foto do acervo do autor. 
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O modelo de antena usado nas medidas permite um ganho de sinal no GPS de 

até 28dB, o que melhora a precisão do georreferenciamento e permite o uso do 

detetor mesmo em dias mais chuvosos ou nublados, Não há restrição de uso dos 

detetores nos diferentes modelos de palmtop.  

Na Figura 3.6 é mostrado o efeito do uso da antena na precisão das 

coordenadas fornecidas pelo GPS. Nesta imagem é possível ver a piscina central e 

alguns pads. Na parte inferior, à esquerda, todas as medidas estão dentro de um raio 

máximo de 2 metros da posição real do detetor e, à direita as medidas sem o uso da 

antena se espalham por mais de 15 metros, ultrapassando os limites do pad. No lado 

esquerdo, todos os pontos de medidas estão sobrepostos, já que o erro na variação 

nas coordenadas fornecidas pelo GPS é de cerca de 2 metros. No lado direito, sem o 

uso da antena externa, o erro associado aos pontos individuais é de 15 a 20 metros, o 

que faz com que os pontos georreferenciados se espalhem ao redor da posição do 

detetor. Se o erro na coordenada não afeta o cálculo da taxa de dose ou a 

identificação do radionuclídeo, para fins de localização este erro altera a correta 

identificação do ponto, que pode ser devido a uma anomalia ou uma fonte perdida. 

 

 

Figura 3.6: Efeito do uso da antena externa de GPS no sistema AT6101C. 
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 No modo de funcionamento dosimétrico a faixa de energia varia de 50 keV a 3 

MeV ao passo que no modo espectrométrico a faixa é de 20 keV a 3 MeV. A taxa de 

dose H*(10) medida pelo sistema pode ir até 150 µSv/h. O erro relativo intrínseco do 

sistema é de 20% e a resolução FWHM é de 8,5%. O nível mínimo de radiação gama 

detectável a uma velocidade de 0,5 m/s é de 0.05 µSv/h. 

 As unidades usadas no laboratório de espectrometria gama in situ possuem os 

certificados de calibração emitidos pela BelGIM, Minsk Belarus, pela VNIIM, Saint 

Petersburg, Rússia e atendem as normas IEEE/ANSI (2016) e as especificações da 

Agência Internacional de Energia Atômica IAEA (2006a). 

 

 

3.1.5.4  Sistema SPARCS A1, M1 e M2 

 

 

 O sistema SPARCS (SPectral Advanced Radiological Computer System) é um 

sistema de aquisição e de análises de dados radiológicos designado para missões de 

atendimento a emergências de origem nuclear ou radiológica. É um sistema modular 

que grava e analisa os espectros de radiação gama e registra continuamente as 

coordenadas georreferenciadas das medidas, à frequência de 1 espectro por segundo. 

Na Tabela 3.1 são exibidas as diferentes configurações de cada conjunto.  

Tabela 3.1: Configurações de detetores de NaI(Tl) no sistema SPARCS. 

SPARCS A (aéreo) SPARCS M1 (terrestre) SPARCS M2 (terrestre) 

Um “pod” contendo Um “pod” Contendo Dois “pods” contendo 

Um cristal de NaI(Tl) de 

5x10x40cm3. (2L) 

Dois cristais de NaI(Tl) 

de 5x10x40cm3. (4L) 

Quatro cristais de NaI(Tl) 

5x10x40cm3. (8L) 

01 cristal de NaI(Tl) de 

5x10x10cm3. (0,5L) 

  

01 cristal de NaI(Tl) 

25mm x 25mm  

  

01 cristal de NaI(Tl) de 

5x10x10cm3. (0,5L) 

Detetor “look up”. 

  

 

Externamente os pods são do mesmo tamanho e formato, independente do 

número interno de detetores. 
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 O sistema de monitoração SPARCS do Laboratório de Espectrometria Gama in 

situ da DIRAD-IRD é composto basicamente por três partes: um computador tipo 

laptop ou notebook, uma unidade de telemetria e aquisição de dados ATU (Acquisition 

and Telemetry Unit) e o(s) detetor(es) de NaI(Tl). O Sistema SPARCS é composto 

ainda por um alto falante externo, antena externa para o GPS (placa instalada dentro 

da unidade ATU), cabos e conectores diversos e o sistema de alimentação. O sistema 

de alimentação funciona através do fornecimento direto de energia, por meio de 

conectores especiais às tomadas de energia de unidades aéreas (aviões ou 

helicópteros) e possui adaptador para tomadas externas de 12 V de veículos ou ainda 

de conexão direta a uma bateria automotiva externa. 

 Nas Figuras 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 são exibidas as principais partes 

individuais do sistema SPARCS.  

 

 

 

Figura 3.7: Frente e verso da unidade ATU. 

 

 

 

Figura 3.8: Deteção dos pods pela unidade ATU. 
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O SPARCS pode ser montado em múltiplas plataformas (carros, aviões, 

helicópteros ou barcos) e configurações (2 detetores iguais, quatro detetores iguais ou 

quatro detetores diferentes). 

 

A versão utilizada em rastreamentos aéreos é chamada de SPARCS A1 e as 

versões terrestres, com 2 ou 4 detetores, são chamadas de SPARCS M1 e SPARCS 

M2 respectivamente. O nome original em inglês da caixa contendo os detetores de 

NaI(Tl) é “pod”. Este é o nome que aparece na tela da unidade ATU. 

 

 

Figura 3.9: “Pods” dos SPARCS modelo M2 . Dois pods cada um com dois detetores 
5x10x40cm3. Foto do acervo do autor. 

 

 

 O Laboratório de Espectrometria Gama in situ pode montar três ou quatro 

configurações diferentes dependendo do número e tipo dos detetores. Os 

computadores internos dos pods, Figuras 3.10 e 3.11, responsáveis por toda a 

aquisição e armazenamento dos dados coletados durante as medidas também permite 

o ajuste do sistema via hardware. Existe um conjunto de potenciômetros que são 

utilizados nos procedimentos de calibração via “hardware”, conforme descrito no 

Manual de Uso do Sistema SPARCS. 
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Figura 3.10: SPARCS A1: Quatro detetores com as respectivas dimensões: a) 

5x10x40cm3, b) 5x10x10cm3, c) 
Φ 25 mm x 25 mm e d) detetor “look up” 5x10x10cm3. 

Adicionalmente na Figura podem ser vistos o computador interno do “pod” e a fonte 

interna que continuamente serve como referência e estabilização do sistema. Foto do 

acervo do autor. 

 

 

 

Figura 3.11: SPARCS M1: Dois detetores de 5x10x40cm3. Foto do acervo do autor. 

a

b

Computador interno do pod Fonte de 40K (KCl) 

Computador interno do pod.  

d

c

Fonte de 40K (KCl) 
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Figura 3.12: Computador de campo e tela do sistema em operação. Foto do acervo do 
autor. 

 

 

3.1.6  FONTES PLANARES DE GRANDE PORTE DO IRD 

 

 
As fontes de grande planares de grande porte do IRD são exibidas na Figura 

2.15. Os oito discos de concreto permitem simular condições com duas diferentes 

atividades para o 40K, duas atividades diferentes para urânio natural, uma atividade 

para o tório natural, duas misturas em diferentes proporções de urânio e tório e uma 

das fontes simula o background, conforme a Tabela 2.1. 

 

 

3.2. Metodologia de Calibração 

 

 

3.2.1 CALIBRAÇÃO DOS DETETORES COM FONTES PONTUAIS 

 

 

 Os detetores AT6101C , SPARCS A 1 e  SPARCS M1 foram calibrados em 

energia com o uso de fontes pontuais disponíveis no Laboratório de Espectrometria 

Gama in situ e no Laboratório de Radiometria da DIRAD. As fontes pontuais utilizadas 

para a calibração dos detetores são descritas na Tabela 3.2. 

 

 

 



52 

 

Tabela 3.2: Fontes pontuais usadas na calibração. 

 

Fonte 

 

Atividade 

Certificado de 

Calibração 

Data de 
Referência 

241Am 5,43  MBq Não Disponível 06/03/1992 
133Ba 46,0     kBq 05S10 IRD 10/02/2010 
137Cs 23,3    MBq 27S02 IRD 06/06/2002 
60Co 99,5     kBq 109S12 IRD 26/11/2012 
152Eu 3,3     kBq 36S92 IRD 18/09/1992 
22Na 37        kBq 06059119 Canberra 03/09/2005 

 

Os detetores também foram calibrados junto ao sistema de fontes planares do 

IRD em 3 alturas: em contato com a fonte ou a zero cm, a 10 cm e a 1 metro de altura. 

Devido ao tamanho do pod do sistema SPARCS, o centro geométrico do pod foi 

alinhado com o centro da fonte planar, considerando a distância da superfície até a 

face inferior do pod. O efeito da blindagem exercida pelos veículos também foi 

estudado, para obter o fator de blindagem quando do uso dos detetores dentro das 

viaturas do IRD. O sistema AT6101C pode ser usado como uma mochila (backpack), 

mas o sistema SPARCS somente pode ser usado, como unidade móvel, dentro de 

uma viatura ou helicóptero ou avião.  

 

 

3.2.1.1.  Calibração do Detetor Atas Scanner AT6101C 

 

 

 A sequência de inicialização do AT6101C começa com a conexão da unidade 

palmtop com os detetores de nêutrons e gama, através da conexão Bluetooth. Se 

todos os parâmetros de ganho e de localização do pico de 40K estiverem corretos, o 

sistema inicia no modo de varredura, conforme indica a Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Sequência de inicialização do AT6101C. À esquerda a conexão palmtop 
aos detetores, no centro o “warm up” do detetor, com a mensagem solicitando a 
estabilização do sistema e à direita o equipamento em modo de varredura. Fonte: 
Imagem do acervo do autor. 

 

 

Erroneamente, esta etapa depois de finalizada, é seguida por uma mensagem 

sonora, em inglês, informando que a “calibração está completa”. Mas esta etapa não é 

uma calibração. É um ajuste de estabilização que deve ser realizado quando o sistema 

é ligado. 

 Na hipótese do pico de 40K (1460 keV), que é usado como referência contínua 

do sistema, não ser encontrado, ou se for encontrado fora da posição correta, 

conforme indica a Figura 3.14, o software automaticamente ajusta o ganho do detetor 

e o processo de estabilização recomeça até que o pico do 40K esteja na posição 

correta.  

 

Figura 3.14: Sequência de etapas de aplicação de novo valor de ganho e nova etapa 
de estabilização. Fonte: Imagem do acervo do autor. 
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A variação aceita é de até ±10 keV, fora da faixa de 1450 keV ≤ pico de 40K ≤ 

1470 keV o sistema automaticamente ajusta um novo ganho e reinicializa a 

estabilização, reiniciando o processo. Somente após esta etapa o equipamento estará 

disponível para uso. 

 

A curva de calibração pode ser construída com o uso direto dos dados da 

relação canal versus energia ou com os coeficientes da equação cúbica ou quadrática 

curva gerada automaticamente com o uso do software Cambio ou com o software 

ATAS SCANNER. 

 

 

3.2.1.2  Calibração dos Detetores SPARCS 

 

 

 Os detetores do sistema SPARCS podem ser verificados, ajustados e 

calibrados com o uso software proprietário chamado “RSLMOBILE calibrations”. O 

procedimento de calibração é executado em três partes: a primeira é a verificação do 

ganho, a segunda é a verificação via hardware, com o ajuste dos potenciômetros nos 

computadores dos pods e a terceira é a calibração via software, com o uso de fontes 

de calibração. 

A verificação do auto ganho (Auto Gain), deve ser executada antes do uso do 

sistema. O objetivo do auto ganho é verificar se o pico do 40K está no canal correto. O 

ajuste do ganho, caso seja necessário, é efetuado de modo a posicionar o pico do 40K 

dentro do intervalo de ±10 canais.  

O ajuste via hardware é realizado com o uso de duas fontes de calibração: 
241Am (59,5 keV) para verificar as baixas energias e 137Cs (661,6 keV) para as 

energias intermediárias. Os potenciômetros são alterados até que os picos 

característicos do radionuclídeos estejam posicionados nos locais correspondentes. 

A calibração via software utiliza fontes de calibração para a verificação da 

relação canal-energia. O sistema efetua a calibração com no mínimo quatro energias 

diferentes. A combinação de fontes ideal utiliza energias ao longo da faixa de 0 a 3 

MeV. Após o processo de calibração a não linearidade inerente ao ADC é corrigida 

usando o método dos mínimos quadrados.  

Neste processo foram utilizadas fontes de 241Am, 152Eu, 137Cs, 22Na e 60Co. 

Cada unidade ATU pode controlar até dois ADC (conversor analógico digital) e o 
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processo de ajuste de ganho e calibração deve ser executado para cada conjunto 

detetores-ADC. 

 

 

3.3 Metodologia para o Rastreamento 

 

 

 SACHETT (2001) estabeleceu uma série de protocolos para a execução do 

rastreamento terrestre utilizando uma unidade móvel (UMRAT) que são seguidos 

neste trabalho, com algumas adaptações.  

 

Nos procedimentos estabelecidos por SACHETT, a distância do detetor ao solo 

era de 1,83 m, e o detetor era fixado na parte externa, no teto do veículo. Nesta 

conformação o ângulo de visada permitia uma área amostral de 30 metros de raio, 

com centro no detetor. A velocidade da viatura pode ser de 10, 20 ou 40 km/h 

dependendo do fluxo do trânsito e do tipo de pavimento: asfalto, estradas de terra ou 

calçamento por paralelepípedos. 

 

A velocidade da viatura pode ser considerada em conjunto com a frequência de 

aquisição dos dados, que no sistema AT6101C pode ser configurado em 5, 10 ou até 

em 60 segundos para fazer uma aquisição dos dados espectrais e do posicionamento 

com o GPS. 

 

No sistema SPARCS o período de aquisição é fixo em 1 segundo. Isto significa 

que de segundo em segundo um arquivo é gerado, com todos os dados de altitude, 

latitude, hora, altitude, contagens nos canais. Neste trabalho todos os parâmetros se 

mantiveram iguais, exceto pelo uso de baterias automotivas externas para alimentar 

os detetores, deixando o sistema imune a interferências da parte elétrica do veículo e 

no posicionamento dos detetores, que foram posicionados a 1 metro de altura, dentro 

da viatura. Os fluxogramas das Figuras 3.15 e 3.16 mostram a sequência de eventos 

num rastreamento gama aéreo e terrestre, respectivamente. 

 

Através da espectrometria gama in situ, terrestre e/ou aérea, os dados de taxa 

de dose, contagens, a identificação de radionuclídeos, a associação entre as medidas 

e coordenadas geográficas são coletados e posteriormente analisados por softwares 

especiais que executam o georreferenciamento dos dados coletados, permitindo 

diversos tipos de análises. Especialmente, no caso da espectrometria gama in situ 
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aérea, o parâmetro altitude é gravado para permitir a correção da taxa de dose para a 

referência de 1 metro de altura no nível do solo. 

Após o levantamento radiométrico de uma área extensa, uma malha de 

monitoração mais fina, em áreas com algum tipo de anomalia pode ser executada, a 

pé, com o uso do sistema AT6101C. Nesta condição o detetor não será blindado, a 

velocidade de rastreamento é a velocidade definida pelo caminhar e pelo tipo de 

terreno se de difícil ou fácil acesso.  

 

 

Figura 3.15: Fluxograma do Rastreamento Aéreo, modificado de KILLEEN, 1979. 
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Figura 3.16: Fluxograma do Rastreamento Terrestre, modificado de KILLEEN, 1979. 
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3.4. Áreas de Estudo 

 

 As áreas alvo para a realização das medidas de rastreamento terrestre foram 

escolhidas considerando-se a importância para levantamento de dados para um 

programa de monitoração radiológica e de proteção ambiental, levantamento de dados 

ambientais, áreas com maior e menor densidade populacional, áreas com pouca ou 

nenhuma informação sobre taxas de exposição à radiação e locais que sediaram 

grandes eventos públicos, o que facilitou a logística de transporte de equipamentos e 

recursos financeiros. 

 

As medidas in situ foram realizadas durante eventos específicos e durante 

viagens para participar dos exercícios de emergência em Angra dos Reis e Paraty, 

durante levantamentos radiométricos para fins de segurança nos grandes eventos 

públicos realizados no país (Manaus-AM), viagens para instalação e manutenção da 

rede de Monitoração Gama Ambiental do IRD (Juiz de Fora, Ubá, Belo Horizonte em 

Minas Gerais, Cristalina, Goiânia, Abadia de Goiás e Itumbiara em Goiás, Brasília-DF, 

Ribeirão Preto e Campinas em São Paulo). Os resultados apresentados neste trabalho 

são das seguintes regiões: 

• Paraty e Angra dos Reis (Vila Residencial de Praia Brava e 

Mambucaba); 

 

• Abadia de Goiás, Goiânia, Cristalina e Itumbiara em Goiás. 

 

• Brasília – DF; 

 

• Ribeirão Preto e Campinas em São Paulo 

 

• Belo Horizonte, Ubá e cidades da Zona da Mata em Minas Gerais. 

 

• Manaus-AM. 

 

O processo de levantamento radiométrico, aquisição (terrestre e/ou aérea), 

registro dos espectros, análise dos dados e confecção de mapas georreferenciados 

pode ser resumido graficamente conforme a Figura 3.17. 

O rastreamento aéreo permite o mapeamento de uma área maior, delimitando 

áreas de interesse, de menor dimensão, de acordo com tipo de pesquisa realizada. Se 
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o interesse é mineração de urânio, de potássio ou de ouro, dentre outros minerais, 

mapas de concentração de potássio em %, mapas de razão de urânio/tório (eU) e de 

tório/potássio (eTh) são construídos e relacionados à composição geológica do 

terreno.  

 

Figura 3.17: Resumo gráfico do processo de levantamento radiométrico. a) Modificado 
de GamX CH10 Gamma Ray Spectrometry Porphyry Exploration Cartoon, (GamX Inc, 
2017) e b) resultados obtidos com o software GARM©. 
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Se os detetores estiverem calibrados corretamente, também podem ser 

construídas curvas de taxa de dose, para pesquisas de exposição à radioatividade 

natural ou levantamento radiométrico em casos de emergências de origem nuclear 

e/ou radiológicas. Os dados obtidos são analisados por softwares de 

geoprocessamento e os resultados podem ser associados às coordenadas 

geográficas, aos radionuclídeos encontrados ou à composição geológica do solo. 

 
 

3.4.1 PARATY E ANGRA DOS REIS 

 
 
  A área escolhida para esta parte do rastreamento teve foco na cidade 

de Angra dos Reis e Paraty. Estas duas cidades pertencem ao litoral sul do estado do 

Rio de Janeiro, numa área geralmente conhecida como Costa Verde. O diferencial 

desta área é a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) instalada na praia de 

Itaorna, na cidade de Angra dos Reis-RJ. A região, conhecida como Costa Verde, 

estende-se da cidade de Itaguaí-RJ até Ilha Bela no estado de São Paulo. O mapa da 

região é indicado na Figura 3.18. 

 

A CNAAA é uma central nuclear com dois reatores instalados: Angra 1 com 

potência de 657 megawatts, comissionado em 1985 e Angra 2 com 1.350 megawatts, 

comissionado em 2001. Um terceiro reator ainda está em construção. Inicialmente a 

unidade deveria estar operacional em 2013 (CNPE, 2007), mas a data de inauguração 

é incerta e foi alterada para 2018-2020. A CNAAA está a 15 km de distância da cidade 

de Angra dos Reis, 35 km de Paraty, 133 km do Rio de Janeiro e 233 km de São 

Paulo (linha direta). A população atual de Angra dos Reis e Paraty é respectivamente 

de 194.619 e 41.454 habitantes conforme estimativa do IBGE (2017). Esta estimativa 

não considera os visitantes que procuram os hotéis, pousadas, resorts durante os 

períodos de férias e feriados prolongados.  

 

 As Zonas de Planejamento de Emergência (ZPE) para a CNAAA são formadas 

por 4 círculos concêntricos com centro no reator de Angra 1, com raios de 3, 5, 10 e 

15 km respectivamente (CORREIA et al. 2014 e GÓES, A.G.A, 2011) conforme Figura 

3.19. Embora Paraty não faça parte de nenhuma das ZPE, a cidade foi incluída devido 

a sua importância cultural e econômica para o estado do Rio de Janeiro. Especial 

atenção foi dedicada às vilas residenciais pertencentes à CNAAA, localizadas em 

Praia Brava e Mambucaba. 
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Figura 3.18: Limites geográficos da Costa Verde, mostrando as cidades de Itaguaí, 
Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty no Estado do Rio de Janeiro e Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela no Estado de São Paulo. Mapa gerado no 
Google Earth Pro© 2017, licenciado para o autor. 
 

 

 

 

Figura 3.19: Zonas de Planejamento de Emergência de Angra. Fonte: CORREIA et 
al., 2014. 
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3.4.2 ABADIA DE GOIÁS, GOIÂNIA, BRASÍLIA-DF, CRISTALINA E ITUMBIARA  

 

 

 De acordo com o IBGE (2017) a população das cidades de Abadia de Goiás, 

Goiânia, Cristalina, Itumbiara e Brasília-DF é respectivamente: 8.207, 1.466.105, 

55.347, 102.513 e 3.039.444 habitantes. 

 

 

3.4.2.1  Abadia de Goiás-GO  

 

 

 O intenso crescimento urbano criou uma área metropolitana chamada Grande 

Goiânia, que inclui além de outros Municípios, os de Goiânia e Abadia de Goiás, alvos 

deste estudo. O clima da região, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger 

é o Aw: tropical úmido (CAVEDON e SOUZA, 1991 e CASSETI, 1992). 

 

  Segundo CAVEDON e SOUZA (1991) na área não construída, a geologia da 

região tem predominância de coberturas detrito-lateríticas com extensos platôs que 

não proporcionam afloramentos significativos e, onde não existe cobertura, a rocha é 

tão alterada que se confunde com o solo residual. Especialmente na região de Abadia 

muitas áreas encontram-se completamente modificadas pela ação antrópica e o 

principal tipo de solo é o latossolo vermelho amarelo. A altitude média da região varia 

entre 750 e 900 metros. 

 

 Abadia de Goiás é uma cidade, com cerca de 8000 habitantes, pertencente à 

região conhecida como Grande Goiânia (Goiás, 2010) e está localizada a 20 km de 

Goiânia em linha reta. 

 

O repositório dos rejeitos do acidente com o 137Cs em Goiânia foi construído 

dentro do Centro Regional e Ciências Nucleares do Centro Oeste (CRCN-CO), 

localizado em uma Unidade de Conservação Ambiental com 1.600.000 metros 

quadrados, denominada Parque Estadual Telma Ortegal, no município de Abadia de 

Goiás. 

 

 O levantamento geológico e a amostragem de solos para o projeto Abadia de 

Goiás foram realizados por CAVEDON e SOUZA, (1991), e o detalhamento e projeto 
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de construção do repositório pode ser encontrado no trabalho de TRANJAN et al. 

(1997). 

 

 PEREIRA (2005) realizou um estudo de percepção de risco e análise de 

vulnerabilidade social dos moradores de Abadia de Goiás, que habitaram o local 

durante o período de 1989 ate 2005. A conclusão obtida foi que, ressaltando que 

embora os moradores percebam que existe segurança no local, eles percebem o 

repositório como provocador de risco, mas tal percepção não se baseia em nenhum 

tipo de valor de taxa de dose ou de radioatividade do local. A percepção está baseada 

em conceitos associados à radiação, ao acidente de Goiânia e crenças pessoais. 

 

 

3.4.2.2  Goiânia-GO 

 

 

 Os detalhes completos da cronologia do acidente de Goiânia podem ser 

encontrados no relatório apresentado por ALVES (1988) e em IAEA (1988) podem ser 

vistas fotografias, mapas, diagramas e o trabalho realizado pela CNEN. 

 

 Desde então a região é alvo de inúmeros trabalhos de estudos de impacto 

ambiental, medidas de taxa de exposição, taxa de equivalente de dose ambiental, 

análise de solos, sedimentos, águas e alimentos. 

 

 SIMÕES E BARRETO (1987) descrevem as técnicas, os equipamentos (Figura 

3.20) e os detalhes do levantamento aerorradiométrico da cidade de Goiânia, após o 

acidente. Com base neste relatório foi concluído que a contaminação radioativa por 
137Cs estava limitada a focos isolados. A unidade de rastreamento terrestre, com 

detetores de Na(Tl) e Geiger-Müller usada em 1987 na cidade de Goiânia é mostrada 

na Figura 3.21 (FERREIRA, 1991). 
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Figura 3.20: Equipamentos usados no rastreamento aéreo de Goiânia em 1987. A) 
eletrônica GR-410A com detetor da empresa Geometrics; B) Eletrônica SCINTREX 
GAD-6 e C) ao centro o registrador Primeline da SOLTEC , instalado no helicóptero. 
Fonte: acervo do autor. 
 

 

 

Figura 3.21: Unidade de Rastreamento Terrestre usada em Goiânia em 1987. 

 

NaI(Tl) 

Geiger-Müller 
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 YOSHIMURA et. al (2001) e ANJOS et al.(2002) relatam que 12 anos após o 

acidente, utilizando técnicas de espectrometria gama in situ, com um detetor de 

NaI(Tl) portátil, calibrado com fonte pontual, o valor médio de equivalente de dose 

ambiente , H*(10), era de 62 nSv/h na maioria dos locais monitorados e, em algumas 

áreas, os valores médios encontrados eram de 4 a 6 vezes maior que a média geral. 

 

 Neste artigo, a conversão de taxa de kerma (em unidades de Gy/h) para 

equivalente de dose ambiente (em unidades de Sv/h) foi realizada usando o fator de 

0,8 Gy/h = 1,0 Sv/h, uma razão de 0,8 enquanto o valor assumido pela UNSCEAR 

(2000) é de 0,7. Caso fosse aplicado o valor adotado pela UNSCEAR (2000), o valor 

da conversão seria de 0,8 Gy/h = 1,15 Sv/h, o que implicaria numa média geral de 

71,9 nSv/h. A diferença entre estes coeficientes é de 14,3%. 

 

 Um novo levantamento radiométrico, realizado por SILVA et al., (2011), desta 

vez utilizando um detetor cintilador orgânico, de volume igual a 5 litros, reporta que a 

faixa de valores de Dose Efetiva encontrados para as regiões centro e sul de Goiânia 

é 10,4 nSv/h ≤ Dose Efetiva ≤ 192,4 nSv/h , com média igual a 22,4 nSv/h. Para a 

calibração deste sistema de rastreamento foram usadas as fontes planares do IRD , 

com um desvio menor que 10% para os valores de referência calculados por CONTI 

(1999). 

 

 LAGE (2016) com o mesmo sistema de medidas realizou novo levantamento 

radiométrico e relata que o valor médio da dose absorvida no ar é 29,85±7,47 nGy/h e 

amplitude de 9,17 a 629,88 nGy/h.  

 

 

3.4.2.3  Brasília-DF 

 

 

 Brasília (Brasil em latim) é a capital federal do Brasil e a sede do governo do 

Distrito Federal. A capital está localizada na região Centro-Oeste do país, ao longo da 

região geográfica conhecida como Planalto Central. A população de Brasília, (IBGE, 

2017) é de 3.039.444 habitantes e a altitude média é de 1170 m. 

 

 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) foi criada por lei federal 

(BRASIL,1956) e estabeleceu um concurso público para a escolha do para o projeto 

urbanístico da Nova Capital. O Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, foi 

elaborado por Lúcio Costa, com o formato da área associado ao de um avião.  
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 Segundo os arquivos do Museu Virtual de Brasília (2017), Figura 3.22, o 

formato pode ser associado a uma cruz, um arco e flecha ou a uma borboleta. Os 

edifícios mais altos e as áreas com maior aglomeração são características da área 

central, mas o Plano Piloto é caracterizado pela paisagem horizontalizada com 

predominância de espaços livres. São quatro escalas: a residencial, a monumental, a 

gregária e a bucólica. 

 

Os dois eixos que fazem a estrutura central da cidade são: Eixo Monumental, 

que vai de Leste a Oeste, e o Eixo Rodoviário-Residencial, que vai de Norte a Sul. O 

Eixo Rodoviário é formado pelas asas Sul e Norte e pela parte central, onde as asas 

se encontram sob a Rodoviária do Plano Piloto. As asas são áreas compostas 

basicamente pelas superquadras residenciais, quadras comerciais e entrequadras de 

lazer e diversão (onde há também escolas e igrejas). O Eixo Monumental é composto 

pela Esplanada dos Ministérios e pela Praça dos Três Poderes, a leste; a rodoviária, 

os setores de autarquias, setores comerciais, setores de diversão e setores hoteleiros; 

a torre de televisão, o Setor Esportivo (onde estão o Ginásio Nilson Nelson, o Estádio 

Mané Garrincha e o Autódromo Nelson Piquet) e a Praça do Buriti, a oeste. 

 

 

Figura 3.22: Origem e escalas do planejamento do Plano Piloto. Fonte: Museu Virtual 

de Brasília (2017). 

 

 



67 

 

 Brasília, Distrito Federal e Plano Piloto são nomes que se confundem. O Plano 

Piloto é uma região administrativa do Distrito Federal brasileiro. Denominado de 

"Região Administrativa I" (RA I), já recebeu o nome de "Brasília" de sua criação, em 

1960 até 1989, quando passou a se chamar "Plano Piloto". Voltou a ser denominada 

"Brasília" de 1990 até 1997, quando houve nova alteração do nome para "Plano 

Piloto". Apesar disso, ainda ocorre de a região ser denominada em documentos 

oficiais de Brasília. (BRASIL, 1960; BRASIL, 1964; BRASÍLIA-DF 1989; BRASÍLIA-DF 

1997; BRASÍLIA-DF, 2002). 

 

 O Distrito Federal hoje possui 31 regiões administrativas, que na prática 

funcionam como cidades, mas não possuem prefeitos nem vereadores e sim 

administradores regionais e secretários indicados pelo Governador do Distrito Federal. 

 

 Na prática, Brasília é a região administrativa I. As Asas Norte e Sul são 

semelhantes, somam 14,3 quilômetros de extensão e têm como via principal o Eixo 

Rodoviário, formado por uma pista principal com seis faixas, chamada de eixão, e 

eixos auxiliares conhecidos como eixinhos, separando as quadras residenciais 

numeradas com as centenas 200 e 400, do lado leste, e 100 e 300, do lado oeste.  

Toda a estrutura residencial do Plano Piloto é baseada nas superquadras, que 

têm cerca de 200 x 200 metros cada. Os blocos de apartamentos são dispostos de 

maneira diversa, mas obedecem a um padrão geral: máximo de três andares nas 

quadras 400, máximo de seis nas quadras 200, 100 e 300, com vegetação e 

iluminação abundantes. 

 

As superquadras são separadas por vias transversais, onde funciona o 

comércio local, destinado a servir aos moradores. Cada conjunto de oito superquadras 

constitui uma unidade de vizinhança, com espaços reservados para áreas de esporte, 

templos e postos policiais. A Asa Sul é mais antiga, mais arborizada e mais populosa que 

a Asa Norte. Suas edificações são as mais antigas do Distrito Federal. 

 

 

3.4.2.4  Cristalina-GO 

 

 

 Cristalina é um município brasileiro do estado de Goiás, que faz parte da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (BRASIL,1998). A 

cidade possui 55.347 habitantes, com altitude média de 1189 m e clima tropical de 

altitude. Apesar de ser uma cidade pequena, Cristalina tem uma estrutura urbana 
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muito parecida com a de Brasília, as construções, praças, as avenidas largas e as 

quadras bem grandes. 

 

 

3.4.2.5  Itumbiara-GO 

 

 

 Itumbiara é uma cidade do estado de Goiás, na divisa com o estado de Minas 

Gerais. A área urbana do município forma uma conurbação com o município mineiro 

de Araporã. A população de Itumbiara é de 102.513 mil habitantes, segundo o IBGE 

(2017) e apresenta uma altitude média de 450 m. 

 

 

3.4.3  REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO E CAMPINAS 

 

 

3.4.3.1  Ribeirão Preto - SP 

 

 

 A cidade de Ribeirão Preto está localizada na região noroeste do estado de são 

Paulo, a 315 km de distância da capital. A população é de 682.302 habitantes (IBGE, 

2017) e a altitude média é de 546 metros. O solo característico da região é a terra 

roxa, e a região é formada por basaltos e rochas sedimentares. 

 

 A cidade já foi alvo de levantamentos radiométricos, com os trabalhos de 

CAVALCANTE et al. (2011) e CAVALCANTE (2012). Os valores encontrados para o 

valor de taxa de dose efetiva variaram de 12.2 a 59.8 nSv/h. O sistema de 

monitoração é o mesmo utilizado por SILVA et al. (2011) em Goiânia. CAVALCANTE 

(2012) relata que o equipamento, embora não sendo projetado para medir taxa de 

dose, foi calibrado com fonte pontual de 137Cs e junto ao sistema de fontes planares do 

IRD.  

Cavalcante (2012) relata que não considerou a contribuição da radiação 

cósmica para a taxa de dose, explicando que a faixa de operação do detetor é de 100 

a 1400 keV, eliminando a contribuição de baixa energia (<100 keV) e de alta energia 

(>1400 keV). 

 

Na configuração descrita nos trabalhos de 2011 e 2012, o detetor foi colocado 

dentro de uma caixa e instalado dentro do carro, mas não existem informações se os 
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resultados foram corrigidos devido ao efeito de blindagem exercida pelo veículo e pela 

caixa sobre os detetores. 

 

 

3.4.3.2  Campinas - SP 

 

 

 Campinas é a terceira maior cidade de São Paulo, com 1.182.429 habitantes, 

localizada a 100 km da capital, no sentido noroeste, a altitude média é de 685 metros. 

A região metropolitana de Campinas engloba 20 municípios, dentre os quais 

destacamos Sumaré, Americana, Indaiatuba, Hortolândia, Santa Bárbara d'Oeste, 

Valinhos, Itatiba e Paulínia. A população total desta região metropolitana está 

estimada em 3,1 milhões de habitantes, segundo o IBGE (2017). 

 

Em Campinas e em alguns municípios próximos (fora da região metropolitana 

de Campinas, como por exemplo, Itu) já foram realizados trabalhos de medidas de 

taxa de dose ambiental e análises de dados de aeroespectrometria para estimativa de 

cálculo de dose. 

 

Entre os trabalhos de levantamento radiométrico que já foram executados na 

região, citamos em ordem cronológica: PASCHOLATI, (1990) informando um valor 

médio de dose absorvida no ar igual a 113 nGy/h e mínimos e máximos de 22 nGy/h e 

215 nGy/h, respectivamente; FERREIRA E PASCHOLATI (1992) comparando os 

dados de espectrometria aérea e terrestre, mas reportando os dados em cps e razões 

U/K, U/Th, Th/K e %K, PASCOLATI et al. (1997) com um valor médio de dose 

absorvida no ar igual a 145 nGy/h  e mínimos e máximos iguais a 28 e 381 nGy/h, 

BASTOS e PASCHOLATI, (2005) que após analisar e processar dados de 

aeroespectrometria informam um valor médio de taxa de dose absorvida no ar de 39 

nGy/h em Engenheiro Coelho, 109 nGy/h em Votorantim, 68 nGy/h para Campinas, 65 

nGy/h para Itu e 60 nGy/h para Paulínia. 

 

 É importante ressaltar que esta área, descrita por PASCHOLATI (1990), faz 

parte da Suíte Intrusiva de Itu, entre as cidades de Itu, Itupeva e Indaiatuba, com cerca 

de 400 km2 e contendo quatro corpos graníticos com composição predominante de 

hastingsita, ferro hastingsita e biotitas, com teores elevados de radionuclídeos 

naturais. A área destes trabalhos não se limita à área urbana dos municípios e nem 

pode ser relacionada somente a um aglomerado urbano. 

 



70 

 

3.4.4  BELO HORIZONTE, UBÁ E CIDADES DA ZONA DA MATA 

 

 

3.4.4.1  Belo Horizonte - MG 

 

 

 Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Á área do município é de 

aproximadamente 330 km², com geografia diversificada, cheia de morros e baixadas. 

A população atualizada, segundo os dados do IBGE (2017) é de 2.523.794 habitantes. 

 

 O município de Belo Horizonte está inserido na grande unidade geológica 

conhecida como cráton do São Francisco (Figura 2.2). 

O domínio do complexo Belo Horizonte integra a unidade geomorfológica 

denominada Depressão de Belo Horizonte. Neste, predominam as rochas gnáissico-

migmáticas em diferentes estágios de alteração. 

 

O relevo, típico, é formado por espigões, colinas de topo plano a arqueado e 

encostas policonvexas de declividades variadas, nos flancos dessas feições e nas 

transições. Entre elas ocorrem com freqüência anfiteatros de encostas côncavas e 

drenagem convergente e nichos resultantes da estabilização de antigas voçorocas 

(BELO HORIZONTE, 1996). 

 

 Não foram encontrados registros de valores de H*(10) medidos por 

espectrometria gama in situ na área urbana de Belo Horizonte , mas CHAGAS et al. 

(2013) relata um valor médio de H*(10) de 0,095 µSv/h com uso do sistema AT6101C 

e medidas de TLD, para o Programa de Monitoração Ambiental do CDTN. 

 

 O CDTN está localizado dentro do campus da Universidade Federal de Minas 

Gerais, próximo ao Estádio Governador Magalhães Pinto (MINEIRÃO) e da Lagoa da 

Pampulha. As instalações do CDTN e da UFMG não foram rastreadas durante este 

trabalho, mas as áreas do Mineirão e Lagoa da Pampulha foram alvo deste trabalho. 

 

 

3.4.4.2  Ubá e Zona da Mata 

 

 

 A Zona da Mata Mineira é uma das doze mesorregiões do estado brasileiro de 

Minas Gerais, formada por 142 municípios agrupados em sete microrregiões. Situa-se 
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na porção sudeste do estado, próxima à divisa dos estados do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo. Segundo a classificação do IBGE, a Mesorregião da Zona da Mata é 

formada por sete microrregiões: Juiz de Fora (a sede regional) e Cataguases, 

Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa, (DINIZ, 2005).  

 

 A área escolhida para o rastreamento foi o município de Ubá, microregião que 

se subdivide em 17 cidades: Astolfo Dutra, Divinésia, Dores do Turvo, Guarani, 

Guidoval, Guiricema, Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Senador 

Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco. 

 Os dados básicos das cidades alvo deste rastreamento (Ubá, Divinésia, 

Rodeiro e Guidoval) estão na tabela 4.9. 

 

Tabela 3.3: Dados básicos das cidades alvo na região da Zona da Mata 

 

Nome Habitantes 

(IBGE, 2017) 

Altitude média 

(metros) 

Ubá 113.300 338 

Divinésia 3455 763 

Rodeiro 7857 302 

Guidoval 7300 345 

 

 

 A consulta ao Mapa de Recursos Minerais sobre Fundo Tectônico do estado de 

Minas Gerais (CPRM, 2014) não relata nenhum tipo de mineração possivelmente 

associada a materiais radioativos e, somente informa a ocorrência de mineração de 

brita em Ubari, distrito de Ubá e a ocorrência de granitos do Tipo A, da suíte alcalina 

da Mantiqueira. 

 

 

3.4.5 MANAUS - AM 

 

 

 Manaus é a capital do estado do Amazonas, a maior cidade da região norte do 

Brasil, com população estimada em 2.130.264 habitantes (IBGE, 2017). A altitude 

média da cidade é de 92 metros e o clima é tropical. 

 

 Bento (2006) relata a geologia local da região, informando que Manaus está 

inserida na formação Alter do Chão. Esta formação é representada principalmente por 
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arenitos grossos e conglomerados, cauliníticos, de cor esbranquiçada a rosada, 

algumas vezes silicificados e alterados pelo desenvolvimento de camadas lateríticas 

terciárias e/ou quartenárias, composta por arenitos argilosos, argilitos, quartzo 

grauvacas, quartzo arenitos e brechas intraformacionais. 
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________________CAPÍTULO 4   __RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Calibrações e Fatores de Blindagem para os Detetores 

 

 

4.1.1 CALIBRAÇÃO DO SISTEMA AT6101C 

 

 

4.1.1.1  Calibração com Fontes Pontuais 

 

 

A curva de calibração obtida para o detetor AT6101C com o uso das fontes pontuais 

de 241Am, 137Cs, 152Eu e 22Na  é exibida na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Curva de calibração para o sistema AT6101C.  

 

 

A equação linear obtida é y = 0,3111E + 11,39. O valor do Coeficiente de 

Correlação é R2 = 0,999. 
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4.1.1.2  Calibração com uso das Fontes Planares 

 

 

 Os resultados para as medidas de H*(10) junto às fontes planares do IRD, para 

as alturas em contato (0 cm), 10 cm e 1 metro de altura e 1 metro de altura dentro da 

viatura, para estimar o efeito de blindagem estão descritos na Tabela 4.1 e as curvas 

comparativas na Figura 4.2.  

 

Tabela 4.1: Resultados das medidas com o AT6101C nas fontes planares do IRD. 

Valores de H*(10) com o desvio padrão associado (µSv/h). 

 µSv/h (%) 

 

pad 

 

0 cm 

 

10 cm 

 

1 metro 

1 metro 

Viatura 

Blindagem 

 

background 0,042±0,004 0,046±0,004 0,068±0,005 0,048±0,005 29,4 

K1 0,170±0,001 0,164±0,009 0,120±0,007 0,088±0,006 26,7 

K2 0,184±0,009 0,177±0,009 0,133±0,008 0,095±0,006 28,6 

Th1 0,770±0,017 0,708±0,017 0,375±0,012 0,233±0,011 37,9 

U1 0,487±0,014 0,443±0,012 0,259±0,012 0,182±0,009 29,7 

U2 0,296±0,011 0,273±0,010 0,189±0,009 0,132±0,007 30,2 

UTh1 0,314±0,012 0,293±0,013 0,186±0,009 0,121±0,007 34,9 

UTh2 0,692±0,019 0,613±0,016 0,335±0,012 0,236±0,009 29,5 

 

 

 Segundo o gráfico da Figura 4.4, existe uma correlação superior a 99% entre 

as medidas executadas com o sistema AT6101C e as medidas utilizadas como 

referência neste trabalho (BARRETO et. al. (1986); Conti, 1999 e OLIVEIRA, 2001). 
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Figura 4.2: Curvas comparativas entre as medidas adotadas como referência, a 10 cm 

de altura, e os resultados obtidos com o sistema AT6101C. 

 

 

4.1.2 Calibração dos Detetores SPARCS 

 

 

O sistema SPARCS possui um software proprietário que permite o ajuste do 

ganho e por isto não foi utilizado o software Cambio para o processamento dos 

espectros adquiridos. O ajuste por hardware só é executado quando não é possível 

calibrar via software ou quando existe algum problema no espectro. As fontes usadas 

na calibração dos sistemas SPARCS foram fontes 241Am, 137Cs, 152Eu e 22Na, 60Co e 
40K. 

 O software RSL Mobile Calibrations também ajusta a curva de calibração 

através de uma função de segundo grau. Em todas as calibrações em energia obtidas 

para este trabalho, o valor dos coeficientes de correlação para os sistemas SPARCS 

A1 e M1 fornecido pelo software foi igual a 1,000 (exceto pelo ADC 0 do SPARCS A1 

que foi igual a 0,9995). Cada pod utiliza dois conversores analógico-digitais (ADC 0 e 

ADC 1) e para cada conversor existe uma curva de calibração. O coeficiente do termo 

de segunda ordem da equação é pequeno (≤10-4) o suficiente para que a mesma 

possa ser reduzida a uma equação linear. 
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4.1.2.1  Calibração do SPARCS M1 – Fontes Pontuais 

 

 

 O processamento dos dados relativos à calibração canal-energia, para o 

SPARCS M1, sem usar o software proprietário do sistema, ajusta a curva de 

calibração através de uma equação linear e o gráfico destes resultados é exibido na 

Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Curvas de calibração para o Sistema SPARCS M1, ADC 0 e ADC 1. 

 

O resultado do coeficiente de correlação das curvas para os ADC 0 e ADC1 do 

Sparcs M1 são respectivamente 0,9998 e 0,9999 (os valores obtidos pelo software 

proprietário são iguais a 1). 

 

 

4.1.2.2  Calibração do SPARCS A1 – Fontes Pontuais 

 

 

 O processamento dos dados relativos à calibração canal-energia para o 

SPARCS A1, sem usar o software proprietário do sistema, ajusta a curva de calibração 

através de uma equação linear e o gráfico destes resultados é exibido na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Curvas de calibração para o Sistema SPARCS A1, ADC 0 e ADC 1. 

 

 

O resultado do coeficiente de correlação das curvas para os ADC 0 e ADC1 do 

Sparcs A1 são respectivamente 0,9538 e 0,9965 (os valores obtidos pelo software 

proprietário são iguais a 0,9995 e 1, respectivamente. 

 

 

4.1.2.3  Calibração dos Detetores SPARCS – Fontes Planares 

 

 

 Os sistemas SPARCS M1 e A1 foram verificados junto às fontes planares do 

IRD em quatro condições diferentes: em contato com a fonte (0 cm), a 10 cm de altura, 

a 1 metro de altura e a 1 metro de altura instalado dentro da viatura, para verificar o 

efeito da blindagem. Os resultados estão indicados nas Tabelas 4.2 e 4.3.  

 As Figuras 4.5 e 4.6 exibem os gráficos comparativos entre os valores de 

referência e os valores obtidos neste estudo, a 10 cm, para os detetores SPARCS A1 

e M1 respectivamente. O melhor ajuste obtido foi com uma curva de segundo grau, 

com coeficientes de correlação R2 superiores a 0.999. 
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Tabela 4.2: Valores de H*(10) com o desvio padrão associado (nSv/h). SPARCS M1. 

 nSv/h (%) 

 

pad 

 

0 cm 

 

10 cm 

 

1 metro 

1 metro 

(Viatura) 

Blindagem 

 

background 60,9±1,6 63,9±1,5 82,4±1,8 47,9±1,6 41,9 

K1 156,7±2,5 155,5±2,3 134,4±2,1 76,8±1,7 42,9 

K2 172,7±2,6 170,5±2,4 148,4±2,4 84,6±1,8 43,0 

Th1 609,1±4,3 591,4±4,3 398,1±2,6 215,3±1,8 45,9 

U1 431,6±3,8 420,2±3,7 295,5±3,3 158,5±2,5 46,4 

U2 275,1±3,1 272,6±3,2 212,5±2,7 113,7±2,1 46,5 

UTh1 280,8±3,1 276,1±3,1 208,5±2,8 111,1±2,0 46,7 

UTh2 557,0±4,2 548,9±4,1 367,1±1,5 197,2±2,7 46,3 

 

 

 

Tabela 4.3: Valores de H*(10) com o desvio padrão associado (nSv/h). SPARCS A1. 

 nSv/h  

 

pad 

 

0 cm 

 

10 cm 

 

1 metro 

1 metro 

(viatura) 

Blindagem  

(%) 

background 51,3±1,4 53,7±1,4 72,0±1,7 38,8±1,3 46,1 

K1 156,5±2,4 138,6±2,4 119,8±2,1 70,3±1,7 41,3 

K2 140,4±2,3 154,6±2,5 131,8±6,4 75,8±1,8 42,5 

Th1 557,9±4,2 559,3±4,3 366,4±3,6 210,7±2,8 42,5 

U1 407,0±3,6 394,4±3,6 271,4±2,1 150,6±2,4 44,5 

U2 252,0±3,0 245,4±3,0 192,9±2,7 108,5±2,1 43,8 

UTh1 259,1±3,1 255,8±3,1 189,0±2,7 107,0±1,9 43,4 

UTh2 527,3±4,1 511,2±4,1 340,7±3,4 191,2±2,7 43,9 
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Figura 4.5: Coeficiente de correlação do sistema SPARCS A1. Curvas comparativas 

entre as medidas adotadas como referência e os resultados obtidos com o sistema 

SPARCS A1. 

 

 

 
Figura 4.6: Coeficiente de correlação do sistema SPARCS M1. Curvas comparativas 

entre as medidas adotadas como referência e os resultados obtidos com o sistema 

SPARCS M1. 
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 Os sistemas SPARCS e AT6101C foram testados nas fontes planares do IRD 

em 3 alturas diferentes, em contato (0 cm) a 10 cm e a 1 metro de altura, em duas 

condições: dentro e fora da viatura. As Figuras 4.7, 4.8 e 4.9 mostram alguns dos 

setups de calibração efetuados junto as fontes planares do IRD.  

 

 

Figura 4.7: Detetor gama do AT6101C a 10 cm de altura. 

 

 

 

Figura 4.8: Em primeiro plano os Detetor SPARCS A1 e M1 a 10 cm de altura 
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Figura 4.9: Em primeiro plano os Detetores SPARCS A1 e M1 a 0 cm de altura 

 

 

 Com base nos dados da tabela 4.1 pode ser observado que os valores de 

H*(10) para as alturas de 0 e 10 cm são próximos ( cerca de 8% de diferença). Como 

o diâmetro do detetor gama da unidade AT6101C é de 0,075 cm, a razão entre o 

diâmetro do pad (3m) e o diâmetro do detetor é de 40. Para esta dimensão, o pad 

pode ser considerado como uma fonte plana infinita e a diferença de 10 cm de altura 

entre as duas posições não altera a taxa de dose medida pelo detetor em mais de 

10%.  

 

 Para os dois sistemas SPARCS, formado internamente por um conjunto de 

dois e quatro detetores, o alinhamento fonte-detetor foi realizado usando o centro 

geométrico do pad e do pod, não o centro do cristal dos detetores. 

 A condição de uso mais semelhante entre os sistemas AT6101C e SPARCS 

(A1 e M1) seria na situação de rastreamento terrestre com todos os detetores dentro 

das viaturas e o gráfico da Figura 4.10 exibe a comparação entre as leituras de H*(10) 

dos sistemas nesta condição em específico. 

 

 

4.1.3 FATORES DE  BLINDAGEM 

 

  Os fatores de correção para o efeito de blindagem das viaturas no 

sistema AT6101C, SPARCS A1 e M1 são mostrados na tabela 4.4. O uso do Teste t a 
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5% de significância indica que os valores do Fator de Correção para o SPARCS A1 e 

M1 não são estatisticamente diferentes. 

  Os fatores de correção para os dois sistemas SPARCS não são 

estatisticamente diferentes, o que é esperado devido à estrutura externa dos pods ser 

do mesmo tamanho e de mesma composição. Mas o fator de blindagem para o 

sistema AT6101C é estatisticamente menor, o que pode ser justificado pelo menor 

tamanho do detetor de NaI(Tl) e pela razão entre tamanho do carro tamanho do 

detetor. A área superficial blindada dos detetores e o arranjo dos mesmos dentro dos 

pods pode justificar um fator de correção maior para os sistemas SPARCS. 

 

 

 

Figura 4.10: Coeficiente de correlação das curvas comparativas entre as medidas de 

H*(10) efetuadas com o AT6101C e os sistemas SPARCS A1 e M1. 

 

 

Tabela 4.4: Fatores de correção devido à blindagem pela Viatura 

Detetor Fator de correção com desvio padrão 

AT6101C 1,45±0.08 

SPARCS A1 1,77±0.05 

SPARCS M1 1,82±0,06 
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4.2 Resultados das Medidas de Rastreamento Terrestre 

 

 

 4.2.1 REGIÃO DE ANGRA DOS REIS E PARATY 

 

 

 O levantamento completo de Niterói até Trindade é exibido na Figura 4.11 a 

seguir. 

 

 

 

Figura 4.11: Visão geral do rastreamento na Costa Verde do Estado do Rio de 

Janeiro. Levantamento radiométrico na região compreendida entre Niterói – Trindade.  

 

 

 Pelo código de cores, podemos ter uma noção geral das taxas de dose, H*(10), 

desta região, que oscilam ao redor de 0,149±0,055 µSv/h, mas tal média deve ser 

usada com ponderações. A composição do terreno, a limitação de locais por onde o 

veículo pode passar, o tempo de permanência e a quantidade de medidas em cada 

ponto podem fornecer valores de taxa de dose condizentes com a realidade do local. A 

vantagem deste tipo de mapa é a apresentação dos máximos e mínimos de uma área, 

o que pode mostrar as anomalias encontradas na área de estudo. A flutuação 

estatística do valor de H*(10) neste levantamento é registrada na Figura 4.12. 
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Figura 4.12: Variação de H*(10) no levantamento radiométrico no trajeto Niterói – 

Trindade. 

 
 
 Na variação dos valores de H*(10) correspondentes ao rastreamento da região 

exposta na Figura 4.12, máximos podem ser identificados no espectro, mas o valor 

acaba sendo diluído na media geral dos resultados, o que justifica a necessidade da 

criação de mapas que mostrem os pontos das medidas individualmente 

georreferenciados. 

 

As contagens por segundo de cada ponto individual estão representadas na 

Figura 4.13, na mesma escala da Figura 4.12. 

 
 

 

Figura 4.13: Variação das contagens por segundo no levantamento radiométrico no 

trajeto Niterói – Trindade. 

 

 

 Os detalhes das medidas em pontos específicos da região estudada são 

mostrados nas Figuras 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, correspondendo respectivamente 

a Paraty, Vila Residencial de Mambucaba, Vila Residencial de Praia Brava, Angra dos 

Reis e Orla Rio x Niterói.  



85 

 

 

Figura 4.14: Rastreamento efetuado na Cidade de Paraty. 

 

 

 

 

Figura 4.15: Rastreamento na Vila Residencial de Mambucaba. 
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Figura 4.16: Rastreamento na Vila Residencial de Praia Brava.  

 

 

Figura 4.17: Rastreamento na Cidade de Angra dos Reis. 
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Figura 4.18: Rastreamento na orla Rio-Niterói. Os pontos associados aos valores 

mais elevados de taxas de dose estão associados às intervenções urbanísticas, 

tuneis, viadutos e passagens subterrâneas e as estruturas rochosas dos morros das 

duas cidades. 

 
 
 Os valores médios, mínimos e máximos, para alguns locais selecionados estão 

descritos na Tabela 4.5, que mostra a média de H*(10) na área rastreada. Os desvios 

e os máximos e mínimos também são exibidos. 

 

 Mas, quando se passa de uma escala de centenas quilômetros, como no 

rastreamento de Niterói até Paraty, mesmo reduzindo a alguns quilômetros como nos 

locais selecionados, indicados na tabela 4.5, é possível que pequenas anomalias não 

sejam localizadas. 

 

 As Figuras 4.19 e 4.20 mostram a localização de alguns pontos mais altos, “hot 

spots”, supostamente atribuídos à presença de areias monazíticas na região de Praia 

Brava. 

 

A origem desta areia é atribuída à degradação e intemperismo das rochas e o 

material é transportado pelo riacho até à praia. A localização de pontos com valores 

mais altos de H*(10) é limitada aos dois extremos da praia. À esquerda na imagem, os 

valores são encontrados somente próximos à área de influencia deste pequeno riacho 



88 

 

que desce das montanhas e deságua na praia. À direita, na Figura 4.19, os valores 

mais elevados são devidos a um afloramento rochoso no final da praia. 

 

Tabela 4.5: Valores das taxas de dose H*(10) e desvio padrão em nSv/h em algumas 

regiões selecionadas na área de estudo Niterói-Trindade. 

 

 
 

Local 

 
No de 

medidas 

Media 
Aritmética 

nSv/h 

Media 
geométrica 

nSv/h 

Valor 
Mínimo 
nSv/h 

Valor 
Máximo 
nSv/h 

Angra - Cidade 526 158±17 161±1 125 236 

Angra Orla 765 157±23 157±2 97 225 

Paraty  602 146±16 145±1 103 213 

Paraty Centro 615 152±15 149±1 100 228 

Vila Mambucaba 518 113±21 125±2 88 206 

Vila Mambucaba 

Hist.  

127 164±26 164±1 100 249 

Praia Brava 527 184±34 168±2 103 223 

Piratininga 887 138±19 137±1 71 213 

Fortaleza Santa 

Cruz 

897 135±50 140±3 71 250 

 

 

 

Figura 4.19: Medidas de rastreamento gama in situ na Praia Brava, na Vila 

Residencial de Praia Brava, Angra dos Reis. 
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 Tal relato está de acordo com as hipóteses de Freitas e Alencar (2004) e 

CARVALHO et al. (2011) sobre a origem e deposição de sedimentos, contendo 

materiais radioativos naturais em áreas semelhantes. 

 

 Outro achado durante as medidas de rastreamento gama in situ na região, 

mostra anomalias radiométricas devidas a materiais de origem natural, alterados por 

ação antropogênica. 

 

No passado tais materiais eram conhecidos como TENORM: Technologically 

Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material, mas tal o uso de tal terminologia 

não é mais sugerido. Apesar da revisão em 2016 do documento IAEA (2007) não ser 

uma nova edição nem mesmo uma publicação oficial da IAEA, materiais com 

concentração alterada de materiais radioativos de origem natural são incluídos no 

acrônimo NORM. O detalhe das anomalias é exibido nas Figuras 4.21 e 4.22. 

 

 

 

Figura 4.20: Visão ampliada do lado esquerdo da Praia Brava, indicando o riacho e 

pontos, na areia, com valores de H*(10) tão altos quanto 389 nSv/h. O quadro, 

ressaltado em amarelo, mostra a descrição de um ponto georreferenciado, indicando o 

valor de taxa de dose H*(10) igual a 0,155, o horário da medida e os radionuclídeos 

identificados. 
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Figura 4.21: Ilha do Martins, na Baía de Sepetiba,          ponto      de monitoração 

devido à construção da Base Naval de Submarinos         Nuclear da Marinha do Brasil. 

 

Figura 4.22: Detalhe da Ilha do Martins, com a indicação dos máximos de H*(10) 

devido à presença de pedras de revestimento de muros e portões de casas na Ilha. 

 

 

Como medida comparativa com outro sistema de monitoração de taxa de dose, 

a Figura 4.23 mostra os pontos de monitoração da Rede de Monitoração de Radiação 

Gama Ambiental instalada na região de Angra dos Reis – Paraty. 
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Figura 4.23: Detetores da Rede de Monitoração Gama Ambiental instalados na 

Região de Angra dos Reis - Paraty. Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Os pontos escolhidos para a instalação dos detetores da rede de monitoração 

gama ambiental e os valores de taxa de dose [H*(10)] medidos pela rede estão 

indicados na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Valores obtidos pelos detetores da rede de Monitoração Gama Ambiental 

IRD-CNEN-CNAAA(1) e dados do Rastreamento Gama Terrestre(2). 

Local Valor de H*(10)1 

Rede (nSv/h) 

Valor do Rastreamento 

Terrestre2 (nSv/h) 

(faixa de máximo e mínimo) 

Colégio Naval 169,0 157 (97 – 225)2 

Aeródromo de Angra  179,5 157 (97 – 225)2 

Centro de Informação da CNAAA 146,5 159 (109 – 223)2 

Praia Brava 144,0 184 (103 – 223)1 

Ciep Guignard Perequê 151,0 172 (156– 230)2 

Vila residencial de Mambucaba 134,5 113 (88 – 206)1 

Aeródromo de Paraty 179,0 152 (100-228)2 
(1) Medidas da Rede de Monitoração Gama. (2) dados extraídos do Rastreamento 

Terrestre. 
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Os valores indicados nesta tabela, referentes à rede de Monitoração Gama são 

valores instantâneos, obtidos diretamente na tela de controle do sistema. Os valores 

do rastreamento terrestre usados como comparação são valores médios de medidas 

realizadas na área representativa da instalação do detetor, extraídos da monitoração 

geral da área. 

 

Na Figura 4.24 é exibido o modelo de detetor usado na rede de Monitoração 

Gama Ambiental, uma sonda com dois detetores Geiger-Müller. A sonda é alimentada 

por uma bateria interna, com tempo de vida de 2 a 3 anos. Os dados são transferidos 

via rede celular para o servidor instalado no Serviço de Tecnologia da Informação, 

SETEI-IRD. 

 

 

 

Figura 4.24: Sonda da Rede de Monitoração Gama Ambiental, IRD-CNEN-CNAAA, 
instalada dentro do Colégio Naval de Angra dos Reis. Fonte: acervo do autor. 



93 

 

4.2.2 REGIÃO DE GOIÂNIA, ABADIA DE GOIÁS, CRISTALINA, ITUMBIARA E 

BRASÍLIA-DF 

 

 

4.2.2.1  Rastreamento em Abadia de Goiás-GO  

 

 

 Os resultados do levantamento terrestre da cidade de Abadia de Goiás são 

mostrados na Figura 4.25 e as medidas realizadas dentro das instalações do CRCN-

CO na Figura 4.26.  

 

 

 

Figura 4.25: Levantamento radiométrico na cidade de Abadia de Goiás. O círculo na 

Figura delimita a área do CRCN-CO. 



94 

 

 

Figura 4.26: Levantamento radiométrico na área do CRCN-CO, com destaque para os 

repositórios de rejeito. 

 

 

 O valor médio de H*(10), com o desvio padrão associado, calculado para a 

cidade de Abadia é H*(10)=0,092±0,015 µSv/h com mínimo e máximo de 44 < H*(10) 

< 150 µSv/h, enquanto que o valor para a área interna do CRCN-CO é de 

H*(10)=0,082±0,008 µSv/h e 61 < H*(10) < 91 µSv/h para os valores mínimos e 

máximos.  

 

A aplicação do Teste t a 5% de significância indica que estas duas médias não 

são diferentes, não havendo diferença estatística entre os valores médios para o 

aglomerado urbano de Abadia e a área do repositório localizada dentro do CRCN-CO. 
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4.2.2.2  Rastreamento em Goiânia-GO 

 

 

 A média geral obtida neste trabalho, com a exclusão total dos pontos onde foi 

detectada a presença do 137Cs é de H*(10) = 0,089±0,015 nSv/h, com um mínimo de 

0,044 nSv/h e um máximo de 0,151. Já a média geral de Goiânia, considerando todas 

as medidas foi de H*(10) = 0,109±0,089 nSv/h com um mínimo de 0,044 e um máximo 

de 0,923 nSv/h. 

 

 As áreas mapeadas neste trabalho são apresentadas nas Figuras 4.27, 4.28 e 

4.29. O resumo dos resultados obtidos neste levantamento e de trabalhos anteriores 

na mesma área é apresentado na tabela 4.7 

 

 Os dois principais focos de 137Cs encontrados em Goiânia estão localizados na 

Rua 57, Setor Central e na Rua Francisca da Cunha Costa, antiga Rua 26 A Setor 

Aeroporto, onde funcionava o Ferro Velho I. 

 

 

Figura 4.27: Localização espacial dos dois focos de 137Cs em Goiânia 

 

 

 

 



96 

 

 

Figura 4.28: Focos localizados em Goiânia. Na parte superior da Figura, à esquerda, o 

Ferro Velho I, na antiga Rua 26 A e na parte inferior, à direita, a Rua 57.  

 

 

 A área total mapeada, na região da grande Goiânia é exibida na Figura 4.29. 

Ao considerar todos os pontos marcados, devidos aos focos da Rua 57 e Rua 26 A, a 

escala fica distorcida e ocorre a predominância de uma única cor. 

 

Tabela 4.7: Valores de taxa de dose em levantamentos realizados em Goiânia. 

 

Autor Ano Taxa de Dose Grandeza Mínimo Máximo 
YOSHIMURA et al.  2001 62±6 nSv/h H*(10) --- --- 
DOS ANJOS et al. 2002 62±6 nSv/h H*(10) --- --- 
SILVA et al. 2011 22,4 nSv/h Dose Efetiva 10,4 192,4 
LAGES 2016 29,85±7,47 nGy/h Dose 

absorvida 
9,17 629,88 

Souza et al. (c/137Cs) 2017 109±89 nSv/h H*(10) 44 923 

Souza et al. (s/137Cs) 2017 89±15 nSv/h H*(10) 44 151 

 

 

 Os resultados de YOSHIMURA et al. (2001) e ANJOS et al. (2002) são 

resultados compartilhados e os resultados de SILVA et al., (2011) e LAGES (2016) 

foram obtidos com o uso do mesmo equipamento.  
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Figura 4.29: Região Metropolitana da Grande Goiânia 

 

 

4.2.2.3  Rastreamento em Brasília-DF 

 

 

 O valor de H*(10) obtido no levantamento radiométrico em Brasília tem um 

valor médio e o desvio padrão associado de H*(10)=0,081±0,011 µSv/H, com os 

valores mínimos e máximos de H*(10) variando entre 0,036 µSv/H ≤ H*(10) ≤ 0,110 

µSv/H . A área mapeada em Brasília-DF é exibida nas Figuras 4.30, 4.31 e 4.32. 
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Figura 4.30: Área mapeada em Brasília. O Eixo Monumental (o corpo do avião) e o 

Eixo Rodoviário (Asas Norte e Sul) ficam bem evidentes na Figura. 

 

 

Na Figura 4.30 pode ser observado que o aumento dos valores de H*(10) 

(cores mais  quentes) ocorre nas áreas mais próximas às margens do Lago Paranoá, 

mas estatisticamente não existe diferença entre as médias de H*(10) para as asas 

SUL e NORTE. Dois locais foram escolhidos para realizar um rastreamento mais 

detalhado: o bairro de Cruzeiro e Cruzeiro Novo e parte do Núcleo Bandeirantes. O 

detalhamento é exibido, respectivamente, nas Figuras 4.31 e 4.32. 
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Figura 4.31: Detalhe do rastreamento na região de Cruzeiro/Cruzeiro Novo. 

 

 

 

Figura 4.32: Detalhe do rastreamento no Núcleo Bandeirantes. 
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4.2.2.4  Rastreamento em Cristalina-GO 

 

 

 O resultado das medidas em Cristalina, Figura 4.33, mostra que H*(10) tem um 

valor médio de 0,101±0,016 µSv/h, e limites entre 0,065 µSv/h ≤ H*(10) ≤ 0,142 µSv/h. 

 

 As Figuras 4.34, 4.35 e 4.36 mostram os locais mapeados e a variação, em 

escala gráfica das medidas.  

 

 

 

Figura 4.33: Área rastreada na cidade de Cristalina. As áreas marcadas acima foram 

alvo de um detalhamento. 

 

O centro histórico da cidade, uma área mais antiga, marcado em B, apresentou 

menores valores de taxa de dose, H*(10) = 0,078 µSv/h, quando comparado com 

áreas mais novas: A com 0,135 µSv/h, G com 0,140 µSv/h e E com 0,121 µSv/h. 

 

 Nas áreas mais novas da cidade são encontradas dois tipos de construções: as 

mais ricas com uso de granitos e mármores encontradas nas áreas C, D e E e, nas 

áreas mais pobres, casas sem reboco, com solo vermelho aparente, principalmente 

em algumas casas da área E, F e parte da área A.  
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É comum encontrar casas de alto padrão próximas a ruas não urbanizadas 

com presença de casebres. Mas o principal elemento encontrado foi o 40K, com 

poucos ocorrências de 232Th e 226Ra. 

 

 A área marcada como G, onde os maiores valores de H*(10) foram 

encontrados, é uma área com grande quantidade de galpões industriais, poucas casas 

e lotes vazios. 

 

 

 

Figura 4.34: Área rastreada na cidade de Cristalina, mostrando detalhes das regiões 

A, B e D.  

 

 

 Algumas áreas mostram uma mistura no padrão urbanístico, mostrando 

construções novas misturadas com construções antigas, o que provoca uma 

combinação de pontos com menor e maior taxa de dose. 
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Figura 4.35: Área rastreada na cidade de Cristalina, mostrando detalhes das regiões 

G, F e E. 

 

 

 

 

Figura 4.36: Área rastreada na cidade de Cristalina, mostrando detalhes das regiões 

B e C. 
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4.2.2.5  Rastreamento em Itumbiara-GO 

 

 

 O valor médio de H*(10) medidos em Itumbiara foi de H*(10) = 0,063±0,005 

µSv/h. A faixa de valores variou de 0,051 µSv/h ≤ H*(10) ≤ 0,081 µSv/h. 

 

 Dentre as cidades com tipo de solo e clima similares a Goiânia e Abadia, 

considerando Cristalina e Brasília, os valores medidos de H*(10) em Itumbiara foram 

os mais baixos. 

 

 As Figuras 4.37, 4.38 , 4.39 e 4.40 mostram a posição espacial das medidas 

realizadas em Itumbiara. 
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Figura 4.37: Área rastreada na cidade de Itumbiara, mostrando detalhes das regiões 

A, B e C. 
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Figura 4.38: Área rastreada na cidade de Itumbiara, detalhe da região A. 
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Figura 4.39: Área rastreada na cidade de Itumbiara, detalhe da região B. 
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Figura 4.40: Área rastreada na cidade de Itumbiara, detalhe da região C. 

 

 

4.2.3 REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO E CAMPINAS 

 

 

4.2.3.1  Ribeirão Preto - SP 

 

 

 O valor médio de H*(10) calculado para as medidas realizadas em Ribeirão 

Preto, neste trabalho, foi de 0,074±0,007 µSv/h. A faixa de valores variou entre 0,053 

µSv/h < H*(10) < 0,093 µSv/h. As Figuras 4.41, 4.42, 4.43 e 4.44 mostram a 

localização e variação das taxas H*(10) medidas na cidade. 
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Figura 4.41: Área geral mapeada em Ribeirão Preto, com detalhes nos setores A = 

Centro, B = Boa Vista e C = Nova Ribeirânia. 
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Figura 4.42: Área geral mapeada em Ribeirão Preto, com detalhes do setor A = 

Centro. 
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Figura 4.43: Área geral mapeada em Ribeirão Preto, com detalhes do setor B = Boa 

Vista. 
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Figura 4.44: Área geral mapeada em Ribeirão Preto, com detalhes do setor C = Nova 

Ribeirânia. 

 

 

4.2.3.2  Campinas - SP 

 

 

 O valor médio de taxa de H*(10) calculado para a região urbana de Campinas 

foi de H*(10)=0,080±0.017 µSv/h, com mínimos e máximos na faixa de 0.052 µSv/h 

<H*(10) <0,173 µSv/h. 

 

 Usando o fator de conversão da UNSCEAR (2000), 0,7Sv/Gy, para converter 

os dados de dose absorvida dos trabalhos citados para comparar com o presente 

trabalho, podemos fazer uma comparação direta, conforme pode ser observado na 

Tabela 4.8. Os valores foram convertidos para H*(10) em unidades de nSv/h, para fins 

de comparação. 
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 A área rastreada na cidade de Campinas é representada na Figura 4.45 

 

Tabela 4.8: Valores de medidas da região de Campinas – Suíte Intrusiva de Itu 

 

Referência Ano Taxa de dose 

nSv/h 

Mínimo 

nSv/h 

Máximo 

nSv/h 

PASCHOLATI 1990 164 32 312 

FERREIRA e PASCHOLATI 1992 cps cps cps 

PASCOLATI et al. (1997) 1997 210 41 552 

BASTOS e PASCHOLATI 2005 99 57 158 

Este trabalho 2017 80 52 173 

 

 

 

Figura 4.45: Área rastreada em Campinas. 

 

 

 A sequência de dados do rastreamento terrestre executado neste trabalho, não 

se limitou às áreas urbanas da cidade de Campinas e as Figuras 4.46 e 4.47 mostram 

a variação nas taxas de dose no trajeto Campinas-Atibaia, Rodovia Dom Pedro I, SP 

065. 
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 Pode ser observado na análise conjunta das duas imagens o aumento no valor 

da taxa de dose diretamente associada à presença de 232Th durante o trajeto 

Campinas Atibaia.  

 

Figura 4.46 Área rastreada no trajeto Campinas Atibaia via SP065. 

 

 

Figura 4.47: Área rastreada no trajeto Campinas Atibaia via SP065, com as 

associações do aumento da taxa de dose com a presença de 40K e 232Th. 

 

 

4.2.4 REGIÃO DE BELO HORIZONTE, UBÁ e ZONA DA MATA  

 

 

4.2.4.1  Belo Horizonte - MG 

 

 

 O valor médio de H*(10) medido na área urbana da Grande Belo Horizonte 

(Grande BH) é de H*(10)=0,102±0.037 µSv/h, com mínimos e máximos dentro da faixa 

0,058 µSv/h < H*(10) < 0,347 µSv/h, o que corresponde aos valores informados por 
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CHAGAS et al. (2013) que reporta o valor de H*(10) igual a 0,095µSv/h e mínimos e 

máximos respectivamente iguais a 0,041 µSv/h < H*(10) < 0,324 µSv/h. 

 

 A área rastreada na Grande BH é exibida na Figura 4.48, os detalhes da 

Pampulha e Mineirão na Figura 4.49.  

 

 

Figura 4.48: Área geral rastreada na Grande BH.  
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Figura 4.49: Detalhe da Região da Lagoa da Pampulha e do Mineirão. 

 

 

 Durante as medidas em Belo Horizonte, o ponto com valor mais alto de H*(10) 

foi localizado no centro da cidade. A análise dos radionuclídeos identificados neste 

ponto relata a presença de 40K, 232Th e 226Ra, que podem ser atribuídos ao material 

usado na construção da catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem, ao revestimento 

externo dos muros que protegem a catedral e ao material da calçada, que é diferente 

das outras calçadas da cidade.  

 

A identificação em conjunto dos radionuclídeos e o valor mais elevado de taxa 

de dose somente foi encontrada e georreferenciada neste ponto da cidade. A área e a 

associação de radionuclídeos identificados, valor de H*(10) e georreferenciamento 

podem ser vistos nas Figuras 4.50 e 4.51. 
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Figura 4.50: Área central de Belo Horizonte indicando o ponto com o maior valor de 

H*(10). 

 

 

 

Figura 4.51: Radionuclídeos identificados e valor de H*(10) na área central de Belo 

Horizonte. 
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4.2.4.2  Ubá e Zona da Mata 

 

 

 A área geral rastreada, incluindo medidas realizadas em Juiz de Fora, é exibida 

na Figura 4.52. 

 

 

Figura 4.52: Área geral rastreada na Zona da Mata de Ubá, indicando as cidades de 

Juiz de Fora, Barbacena, Cataguases e Visconde do Rio Branco. 

 

 

 O valor de taxa de dose média, para toda a região acima é H*(10)=0,145±0,037 

µSv/h, com mínimo e máximo de 0,055 µSv/h < H*(10) < 0,300 µSv/h. 

 

 Os dados de H*(10) e os máximos e mínimos das regiões de Ubá, Rodeiro, 

Guidoval e Divinésia são apresentados na tabela 4.9. A imagem 4.53 mostra a área 

das cidades rastreadas e as imagens correspondentes às cidades, individualizadas, na 

ordem mencionada, são as Figuras 4.54, 4.55, 4.56 e 4.57. 
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 Estatisticamente, de acordo com o Teste t a 95% de confiança, os valores 

médios para os levantamentos radiométricos de Ubá e Divinésia não são diferentes. 

Do mesmo modo os valores de Guidoval e Rodeiro também não, mas os dois 

conjuntos Ubá-Divinésia e Guidoval-Rodeiro são diferentes entre si. 

 

 

 

Figura 4.53: Área geral em torno da cidade de Ubá, ao centro, mostrando a posição 

dos municípios de Rodeiro, Guidoval e Divinésia, na parte superior ao centro. 

 

 

Tabela 4.9: Valores de H*(10) do rastreamento da região de Ubá e vizinhanças. 

 

Cidade H*(10) µSv/h Mínimo (µSv/h) Máximo (µSv/h) 

Ubá 0,170±0,050 0,091 0,260 

Divinésia 0,156±0,070 0,086 0,302 

Guidoval 0,123±0,068 0,046 0,225 

Rodeiro 0,099±0,050 0,045 0,139 
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Figura 4.54: Detalhe do levantamento radiométrico em Ubá. 

 

 

 

Figura 4.55: Detalhe do levantamento radiométrico em Rodeiro. 
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Figura 4.56: Rastreamento na Cidade de Guidoval 

 

 

 

Figura 4.57: Rastreamento na cidade de Divinésia, com a indicação de uma área de 

anomalia, onde foi identificada a ocorrência de 226Ra. 
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 A Figura 4.58 mostra a diferença entre as medidas realizadas no asfalto e em 

estrada de terra. Nos trechos de estrada de terra o valor médio foi de 0,105 µSv/h 

contra 0,171 µSv/h nos trechos de asfalto entre as cidades de Guidoval e Rodeiro. 

 

 

Figura 4.58: Diferença entre estradas de terra (marcadas em vermelho) do asfalto 

(marcadas em branco). 

 

 

4.2.5 REGIÃO DE MANAUS-AM 

 

 

 O valor médio de H*(10) obtido nas medidas em Manaus é de 

H*(10)=0,067±0,015 µSv/h, com o mínimo e máximo variando entre 0,025 µSv/h < 

H*(10) < 0,122 µSv/h. A Figura 4.59 mostra a área rastreada. 

 Deve ser ressaltado que em apenas dois pontos, em mais de 3000 medidas 

realizadas na cidade, os valores de H*(10) superiores a 0,122 µSv/h foram, a saber, 

0,176 e 0,190 µSv/h. 

 

 Não foi possível localizar mais pontos próximos a estes dois, mesmo com uma 

busca mais detalhada na região. O ponto com valor de 0,176 µSv/h foi localizado 

próximo ao centro da cidade e o radionuclídeo identificado foi 40K, conforme ilustra a 

Figura 4.60. Já o ponto com valor de 0,190 µSv/h, próximo à Arena da Amazônia, 

estádio construído para a Copa FIFA 2014, é mostrado na Figura 4.61 
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Figura 4.59: Área rastreada na cidade de Manaus. 

 
 

O resumo dos valores de H*(10) obtidos neste trabalho está apresentado na 

tabela 4.10. 

 

 

Figura 4.60: Detalhe da área central com o ponto com valor mais elevado de H*(10) 

indicado na Figura. 
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Figura 4.61: Área detalhada próxima a Arena da Amazônia, estádio construído para a 

Copa FIFA 2014, com a indicação do ponto com valor mais elevado. 
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Tabela 4.10: Valores de H*(10) para as regiões alvo (convertidos para nSv/h). 

 

Local H*(10) nSv/h H*(10) mínimo H*(10) máximo 

 

Região de Angra dos Reis e Paraty 

Angra dos Reis 158±17 125 236 

Paraty 146±16 103 213 

Vila Mambucaba 113±21 88 206 

Praia Brava 184±34 103 223 

Niterói 141±50 71 250 

 

Região de Goiânia e Abadia 

Goiânia (com 137Cs) 109±89 44 923 

Goiânia (sem 137Cs) 89±15 44 151 

Abadia 92±15 44 150 

Abadia - CRCN 82±8 61 91 

Brasília 81±11 36 110 

Cristalina 101±16 65 142 

Itumbiara 63±5 51 81 

 

Região de Ribeirão Preto e Campinas 

Ribeirão Preto 74±7 53 93 

Campinas 80±17 52 173 

 

Belo Horizonte, Ubá e Zona da Mata 

Belo Horizonte 102±37 58 347 

Ubá 170±50 91 260 

Divinésia 156±70 86 302 

Rodeiro 99±50 45 139 

Guidoval 123±68 46 225 

 

MANAUS 

Manaus 67±15 25 122 
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_______________CAPÍTULO___5   __CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

 

 O uso das fontes planares do IRD mostrou que os detetores do Sistema 

SPARCS e o AT6101C são eficientes para a medida e localização de anomalias 

radioativas, naturais ou não e apresentam respostas concordantes para a medida de 

H*(10). Os coeficientes de correlação entre as medidas do AT6101C com o SPARCS 

A1 e o SPARCS M1 são respectivamente 0,989 e 0,987. A diferença percentual entre 

as medidas no setup mais semelhante de utilização varia de 6 a 11%. 

 

Não é possível usar somente fontes pontuais ou detetores calibrados em feixes 

de radiação para a verificação da resposta dos detetores ao campo de radiação 

natural. O cálculo dos fatores de correção devido ao efeito de blindagem das viaturas 

não pode ser realizado somente com fontes pontuais.  

 

 A eficiência do sinal GPS é importante para a produção de mapas 

georreferenciados, evitando assim erros de localização e fornecendo com posições 

dentro da incerteza do sistema GPS. Para o sistema AT6101C em uso no IRD, devido 

ao tipo de GPS utilizado, é recomendado o uso de antena externa para minimizar a 

incerteza na posição, diminuindo os erros no georreferenciamento. Um sinal não 

adequado de GPS pode não afetar a média de taxa de dose da região, mas pode 

dificultar a localização de anomalias, fontes órfãs e pontos de contaminação 

radioativa. 

 

 A metodologia de trabalho utilizada nos levantamentos radiométricos realizados 

durante este trabalho mostrou ser consistente e os dados obtidos convergem com os 

dados encontrados na literatura de referência, obtidos com o uso de sistemas de 

detecção iguais ou diferentes. 

 

 Nas áreas urbanas das cidades brasileiras os valores de H*(10) calculados 

durante o rastreamento terrestre variam em função de tipos e usos de solo, 

pavimentos das pistas de rolamento e das ruas das cidades, que podem variar de terra 

nua a paralelepípedos e asfalto. Uma camada de asfalto ou de paralelepípedos pode 

agir como blindagem para um substrato inferior diminuindo a radiação de fundo ou o 

mesmo asfalto ou paralelepípedo pode aumentar a radiação de fundo se for colocado 

sobre terra ou areia com baixos teores de materiais radioativos. 
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 Mesmo nas áreas urbanas das grandes cidades, foi possível localizar e 

identificar radionuclídeos naturais, criando mapas georreferenciados que podem ser 

usados como valores de referência para a radioatividade de fundo. 

 

A identificação de radionuclídeos das séries do urânio, tório, actínio e 40K por si 

só não caracteriza a presença de anomalias radioativas naturais porque o uso de 

fertilizantes, pedras decorativas e intervenções urbanísticas de grande porte podem 

alterar a concentração dos radionuclídeos naturais presentes no local em estudo. 

 

 O melhor exemplo de variação espacial das medidas de H*(10) foi obtido em 

Cristalina-GO. Nesta pequena cidade do interior do Estado de Goiás, as variações da 

taxa de dose devido a intervenções urbanísticas, alteração do solo e pavimento das 

ruas evidenciaram a importância de um rastreamento total e o cuidado que deve ser 

tomado ao usar um valor médio da taxa de dose para representar uma região. 

 

Esta dinâmica deve ser considerada tanto na parte da infraestrutura urbana, 

onde grandes áreas são aterradas, grandes estruturas tipo pontes, viadutos e 

passagens de nível, estradas de piso de concreto são construídas quanto na parte 

temporal. A urbanização, calçamento de ruas e estradas com asfalto, paralelepípedos 

ou concreto pode alterar as medidas de rastreamentos anteriores, comprometendo a 

comparação de resultados. As construções de grandes condomínios e o uso de 

materiais decorativos, como por exemplo, granitos e outros, podem aumentar o valor 

de radiação de fundo de uma região, com materiais radioativos de origem natural, mas 

oriundos de outro local. Um registro histórico das medidas de radiação de fundo e das 

alterações urbanísticas pode auxiliar na avaliação da alteração da taxa de dose de um 

local. 

 

 Para usar um valor médio de H*(10) é importante considerar os diferentes tipos 

de pavimentos, solos e coberturas e os diferentes tipos de uso da terra. 

 

 Os fatores de correção devido à blindagem exercida pelos veículos durante o 

rastreamento terrestre foi calculado e vale 1,45 para o sistema AT6101C, 1,77 para o 

SPARCS A1 e 1,82 para o SPARCS M1. 

 

 O valor médio de H*(10) calculado com base nas medidas deste trabalho 

oscilou de 63 nSv/h (Itumbiara-GO) a 170 nSv/h (Ubá-MG). Manaus, cidade mais 

próxima da Linha do Equador e, portanto com valores mais baixos de radiação 

cósmica por conta da latitude e apresentando ainda altitude média menor que a cidade 
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de Itumbiara, possui um valor médio de H*(10) igual a 67 nSv/h, muito próximo à 

média geral de Itumbiara, mas o valor mínimo encontrado em Manaus é de 25 nSv/h 

enquanto que em Itumbiara foi de 51 nSv/h. 

 

O maior valor de H*(10) encontrado em áreas sem anomalias radioativas 

identificadas ou contaminação radioativa, foi de 374nSv/h em Belo Horizonte-MG, já o 

menor valor foi 25 nSv/h em Manaus-AM. 

 

 As unidades de rastreamento terrestre podem suprir a falta de dados para a 

análise de exposição da população brasileira, mas é preciso uma análise criteriosa do 

tempo disponível para a realização das medidas. Se o objetivo for percorrer todas as 

ruas de uma cidade, mesmo de pequeno porte, a ajuda de guias ou motoristas locais 

facilitará e otimizará a execução do rastreamento. 

 

 O rastreamento aéreo deve ser considerado no mapeamento de grandes 

áreas. Este trabalho mostrou que as unidades terrestres podem executar o trabalho 

com um detalhamento superior, ainda que o tempo gasto seja maior. 

Os dados oriundos de levantamentos aero radiométricos realizados no passado 

precisam ser convertidos e corrigidos para serem utilizados. 

O uso de detetores calibrados junto a sistemas de fontes planares pode ser 

utilizado na obtenção destes fatores de retrocalibração, mas deve ser observado que 

os rastreamentos executados nas décadas de 70 e 80 foram realizados em diferentes 

condições de ocupação do solo urbano. 

 

 O termo radioatividade urbana deve ser entendido em contexto diferente, mas 

complementar à radioatividade natural, se proveniente de materiais naturais não 

originários do local. 

 

 O uso da grandeza equivalente de dose ambiental, H*(10), deve ser 

empregada preferencialmente em medidas de radioatividade ambiental ou urbana. 

 

 Os detetores usados para medidas de H*(10) devem ser calibrados com fontes 

pontuais e fontes planares para levar em conta a contribuição para a taxa de dose dos 

radionuclídeos das séries do U, Th, além do 40K. 
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COMO SUGESTÕES DESTE TRABALHO RECOMENDA-SE: 

 

• Exercícios de Intercomparação para avaliar os resultados de medidas de 

espectrometria gama in situ por diferentes sistemas de rastreamento terrestre 

ou aéreo. 

• Estabelecer uma rotina de calibração e aferição dos detetores usados em 

medidas de H*(10) junto a fontes planares. 

 

COMO SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS RECOMENDA-SE: 

 

• Estender os levantamentos radiométricos para todo o país; 

• Executar a integração entre os dados obtidos nos rastreamentos com os 

sistemas MAPRAD e GEORAD. 

• Trabalhar em conjunto com equipes de amostragem, no levantamento de áreas 

para orientar e aperfeiçoar a amostragem de solos. 

• Realizar a calibração dos sistemas aéreos de rastreamento para a realização 

de medidas aéreas com resultados georreferenciados a 1 metro de altura. 
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ANEXO I  PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO DOS DETETORES 

 

 

1) USO DE FONTES PARA CALIBRAÇÃO  

 

 

 As fontes planares do IRD foram descritas no Capitulo 2, e os valores de 

referência das taxas de dose são descritos na Tabela 2.2. Os valores de Referência de 

BARRETO et al. (1986) e os valores obtidos por Conti (1999) são fornecidos em 

unidades de µGy/h. Os valores de Oliveira (2001) são fornecidos em nSv/h. Para fazer 

a comparação, Oliveira converteu os valores de Barreto e de Conti para H*(10) usando 

o fator de conversão de 1,38 GySv-1 ao invés de usar o fator de conversão da 

UNSCEAR (2000). A diferença entre estes dois fatores de conversão é de 3,4%. 

 

 A Tabela 3.2 (Capítulo 3) reproduz as informações das fontes pontuais usadas 

na calibração dos detetores SPARCS e AT6101C. As fontes são exibidas na Figura 

I.1.  

 

 

Tabela 2.2: Valores de referência da taxa de dose nos pads a 10 cm de altura. 

Comparação dos valores obtidos por BARRETO et al. (1986), usados como referência, 

Conti (1999) e Oliveira (2001) e as razões Conti/Referência (C/R) e Oliveira/Referência 

(O/R).  

 

Fonte Referência 

(µGy/h) 

Conti 

(µGy/h) 

Oliveira 

(nSv/h)* 

Razão 

C/R 

Razão 

O/R 

K1 0,113±0,005 0,111±0,005 143±2% 0,98 0,917 

K2 0,109±0,006 0,119±0,004 154±2% 1,09 1,02 

Th1 0,534±0,028 0,515±0,018 714±2% 0,96 0,969 

U1 0,324±0,017 0,312±0,008 437±2% 0,96 0,977 

U2 0,184±0,007 0,189±0,005 253±2% 1,03 0,996 

UTh1 0,208±0,009 0,209±0,006 278±2% 1,00 0,969 

UTh2 0,446±0,023 0,441±0,020 624±2% 0,99 1,01 
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Tabela 3.2: Fontes pontuais usadas na calibração. 

 

 

 

Fonte 

 

Atividade 

Certificado de 

Calibração 

Data de 
Referência 

241Am 5,43  MBq Não Disponível 06/03/1992 
133Ba 46,0     kBq 05S10 IRD 10/02/2010 
137Cs 23,3    MBq 27S02 IRD 06/06/2002 
60Co 99,5     kBq 109S12 IRD 26/11/2012 
152Eu 3,3     kBq 36S92 IRD 18/09/1992 
22Na 37        kBq 06059119 Canberra 03/09/2005 

 

 

 

 

Figura I.1: Fontes pontuais usadas na calibração dos detetores.  

 

 

A curva de calibração pode ser construída com o uso direto dos dados da 

relação canal versus energia ou com os coeficientes da equação polinomial da curva 

gerada automaticamente com o uso do software Cambio (usado principalmente para o 

AT6101C) ou o software RSLMOBILE calibrations (SISTEMAS SPARCS). . 

 

 

2) CALIBRAÇÃO DO DETETOR AT6101C  

 

 

2.1) Calibração Com Uso De Fontes Pontuais 
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 O espectro adquirido com o uso do software ATAS SCANNER, utilizando as 

fontes 241Am, 137Cs, 152Eu e 22Na, foi processado com o uso do software Cambio. O 

espectro é exibido na Figura I.2 e a tela do software Cambio é exibida na Figura I.3. 

 

 

2.1.1) PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO COM FONTES PONTUAIS 

 

1) Inicializar o detetor AT6101C (conforme Capítulo 3); 

2) Após o sistema ser estabilizado com a correta posição do pico de 40K, 

colocar as fontes pontuais a uma distância fixa do detetor (neste 

experimento a distância considerada foi de 5 cm). 

3) Esperar o detetor reconhecer e identificar as fontes usadas no teste; 

4) Selecionar um espectro gerado pelo detetor (arquivo com extensão .spe); 

5) Usar o software Cambio e abrir o espectro desejado; 

6) No software Cambio, na aba Calibration usar a função FIT PEAK; 

7) Para cada pico no espectro fazer a associação do radionuclídeo com o pico 

correto; 

8) Os valores de Energia, FWHM e AREA serão indicados para cada 

radionuclídeo/pico associado e após todos os picos serem identificados os 

valores dos coeficientes e a resolução da curva de calibração serão 

exibidos. 

 

 

Figura I.2: Espectro das fontes de 241Am , 137Cs, 152Eu e 22Na. As setas vermelhas 

indicam os picos reconhecidos pelo detetor.  
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Figura I.3: Tela dos resultados de calibração obtidos com o software Cambio.  

 

 

As setas vermelhas indicam respectivamente canal e energia dos picos 

indicados na Figura I.2. A equação de segunda ordem obtida é y = 0.0009030E2 + 

2,855E -13,24. 

 

 

2.2) Calibração Com Uso De Fontes Planares 

 

 

 Neste trabalho, para estudos da variação das medidas com a altura dos 

detetores e o efeito de blindagem dos veículos utilizados, três alturas foram 

selecionadas para a realização das medidas: em contato (0 cm), a 10 cm e a 1 metro 

de altura e 1 metro de altura do solo, mas com o detetor instalado dentro da viatura, 

para estimar o efeito de blindagem. 

 

 

2.2.1 PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO COM FONTES PLANARES 

 

1) Inicializar o detetor AT6101C (Conforme capítulo 3); 

2) Após o sistema ser estabilizado com a correta posição do pico de 40K, 

colocar o detetor em contato com o solo, no centro da fonte planar; 

3) Fazer a aquisição de dados por pelo menos 30 minutos, com o tempo de 

aquisição de cada espectro configurado para 5 ou 10 segundos; 

4) Após o prazo de 30 minutos, interromper a aquisição, esperar o detetor 

voltar aos níveis de leitura de background, colocar o detetor no centro de 

outra fonte e então iniciar outra aquisição de 30 minutos, até que todos as 

fontes planares sejam medidas; 
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5) Repetir o mesmo procedimento para 10 cm e 1 metro de altura. Para 

realizar as medidas use um suporte de material que minimize o 

espalhamento da radiação; um tubo vazado de polietileno pode ser usado 

como suporte; 

6) Para as medidas dentro da viatura, assegure-se que o detetor esteja 

posicionado a 1 metro de altura e que esteja sobre o centro da fonte planar. 

Posicione a viatura de modo a fazer coincidir o detetor com o centro da 

fonte; 

7) Com os dados obtidos fazer as curvas para as alturas de 0 cm , 10 cm, 1 m 

e 1 metro dentro da viatura. 

 

 

3) CALIBRAÇÃO DOS SISTEMAS SPARCS  

 

 

O sistema SPARCS possui um software proprietário que permite o ajuste do 

ganho e por isto não foi utilizado o software Cambio para o processamento dos 

espectros adquiridos. O ajuste por hardware só é executado quando não for possível 

realizar a calibração via software ou quando existe algum problema no espectro. As 

fontes usadas na calibração dos sistemas SPARCS foram: 241Am, 137Cs, 152Eu e 22Na, 
60Co e 40K e as Fontes Planares de Grande Porte do IRD. 

 O software RSL Mobile Calibrations também ajusta a curva de calibração 

através de uma função de segundo grau e, em todas as calibrações em energia 

obtidas para este trabalho, o valor dos coeficientes de correlação para os sistemas 

SPARCS A1 e M1 fornecido pelo software foi igual a 1,000 (exceto pelo ADC 0 do 

SPARCS A1 que foi igual a 0,9995). Cada pod utiliza dois conversores analógico-

digitais (ADC 0 e ADC 1) e para cada conversor existe uma curva de calibração . O 

coeficiente do termo de segunda ordem da equação é pequeno (≤10-4) o suficiente 

para que a mesma possa ser reduzida a uma equação linear. 

 

 

3.1 Calibração Com Fontes Pontuais 
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3.1.1 PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO COM FONTES PONTUAIS 

 

 

1) Inicializar Sistema SPARCS; 

2) Após o sistema ser estabilizado, usar uma fonte de teste (Ex. 137Cs , 60Co e 

verificar se o sistema reconhece corretamente os picos). Se o sistema reconhecer as 

fontes coloque as fontes pontuais no centro geométrico do pod. Se o sistema SPARCS 

não reconhecer as fontes ou se o formato do pico estiver ruim, pode ser necessário 

ajustar o ganho e/ou efetuar a calibração via hardware); 

3) Inicializar o software RSLMOBILE calibrations e efetuar a aquisição do 

espectro. O resultado obtido é exibido nas Figuras I.4, I.5, I.6 e I.7. 

4) Os coeficientes da curva de calibração e a coeficientes de correlação são 

exibidos na tela do software ( c0, c1, c2 e r , respectivamente). Os coeficientes 

também podem ser obtidos usando os valores de energia versus canal para gerar a 

curva em qualquer planilha eletrônica. 

8) Além do valor gerado automaticamente pelo sistema , o usuário pode usar o 

cursor para fazer um ajuste fino entre o valor em energia e o canal do pico escolhido. 

 

Nas Figuras I.4 e I.5 são exibidos os resultados das calibrações realizadas com 

o uso das fontes pontuais, para o sistema SPARCS M1, respectivamente ADC 0 e 

ADC 1. O coeficiente de correlação de ambas as curvas, fornecidos pelo software é 

igual a 1 (R2 = 100%). 

Para o SPARCS M1 ADC 0 a curva de calibração obtida é uma equação de 

segunda ordem: y = 0.0003E2 + 2,9385E +0,3215. 

Para o SPARCS M1 ADC 1 a curva de calibração obtida é uma equação de 

segunda ordem: y = 0.0002E2 + 2,6862E + 4,3895.  
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Figura I.4: Calibração do SPARCS M1: ADC 0. O valor do coeficiente de correlação 
obtido diretamente pelo software é R2 = 100%.  

 

 

Figura I.5: Calibração do SPARCS M1: ADC 1. O valor do coeficiente de correlação 
obtido diretamente pelo software é R2 = 100%.  

Coeficientes da 

equação (c0, c1 e c2) 

e coeficiente de 

correlação (r) 

Valores de energia e canal 

para cada pico identificado 
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Nas Figuras I.6 e I.7 são exibidos os resultados das calibrações realizadas com 

o uso das fontes pontuais para o sistema SPARCS A1, respectivamente ADC 0 e ADC 

1. O coeficiente de correlação das curvas, fornecidos pelo software, é igual a R2 = 

100% e R2 = 99,95% respectivamente. 

Para o SPARCS A1 ADC 0 a curva de calibração obtida é uma equação de 

segunda ordem: y = 0.0015E2 + 3,7606E - 5,6336. 

Para o SPARCS A1 ADC 1 a curva de calibração obtida é uma equação de 

segunda ordem: y = 0.0014E2 + 2,3276E + 22,1663.  

 

 

 

 

Figura I.6: Calibração do SPARCS A1: ADC 0. O valor do coeficiente de correlação 

obtido diretamente pelo software é R2 = 100%.  
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Figura I.7: Calibração do SPARCS A1: ADC 1. O valor do coeficiente de correlação 

obtido diretamente pelo software é R2 = 99,95%.  

 

 

3.2 Procedimento Para Calibração Com Fontes Planares 

 

 

 Os sistemas SPARCS M1 e A1 foram verificados junto às fontes planares do 

IRD em quatro condições diferentes: em contato com a fonte (0 cm), a 10 cm de altura, 

a 1 metro de altura e a 1 metro de altura instalado dentro da viatura, para verificar o 

efeito da blindagem. Os resultados estão indicados nas tabelas 4.2 e 4.3 (Capítulo 4).  

 Devido à estrutura física do pod do detetor SPARCS, o cristal do detetor não 

fica em contato direto com o solo, já que existe uma proteção externa de alumínio e 

um absorvedor de choques e protetor térmico que impedem que o contato seja direto. 

Além disto, como o número e o tipo e tamanho dos detetores é variado, o centro 

geométrico do pod foi utilizado como o centro geométrico, hipotético, do detetor. 
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3.2.1 PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO COM FONTES PLANARES 

 

1. Posicionar o detetor SPARCS, em contato com o solo, de modo a coincidir o 

centro geométrico do detetor com o centro geométrico da fonte planar 

(marcada com um ponto de cor laranja, com 10 cm de diâmetro); 

2. Inicializar Sistema SPARCS; 

3. Após o sistema ser estabilizado, usar uma fonte de teste (Ex. 137Cs , 60Co e 

verificar se o sistema reconhece corretamente os picos). Se o sistema 

SPARCS não reconhecer as fontes ou se o formato do pico estiver ruim, pode 

ser necessário ajustar o ganho e/ou efetuar a calibração via hardware). Se o 

sistema SPARCS reconhecer as fontes de teste, passe para o passo 5; 

4. Inicializar o software RSLMOBILE calibrations e efetuar a aquisição do 

espectro; 

5. Verificar a correta identificação dos picos de K e dos picos da cadeia de U e Th 

nas fontes planares correspondentes a cada fonte planar; 

6. Fazer a aquisição dos espectros por 30 minutos (a configuração fixa do 

sistema SPARCS faz a aquisição de 1 espectro por segundo); 

7. Parar a aquisição e mudar o detetor para outra fonte planar, repetindo os 

passos anteriores; 

8. Repetir todo o procedimento para as alturas de 10 cm, 1 m e 1m dentro da 

viatura (posicionar a viatura sobre a fonte planar de modo a coincidir o centro 

do pos com o centro da fonte planar) 

 

 

 

Centro da fonte planar 

Tubo de PVC com 10 cm de altura 
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Figura I.8: Setup de calibração: detetor AT6101C a 10 cm de altura 

 

 

 

Figura I.9: Setup de calibração: SPARCS A1 e M1 a 10 cm de altura. 

 

Centro do pod 

Centro da fonte planar 

10 cm de altura 



157 
 

ANEXO II  PROCEDIMENTO PARA RASTREAMENTO TERRESTRE - SPARCS 

 

 

INSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA SPARCS 

 

1) Os detetores do sistema SPARCS (A1, M1 e M2) são fixados na caçamba de 

veículos tipo camionete, com o ajuste da distância do detetor ao solo 

configurada para 1 metro de altura. Caso a altura seja menor recomenda-se 

usar espumas de alta densidade, que além de ajustar a distância ajudam a 

proteger mecanicamente os detetores. Especial atenção deve ser dispensada 

ao tipo de veículo porque a altura pode variar dependendo do tipo e tamanho 

dos pneus utilizados. Esta configuração de 1 metro é a mais comum, mas nada 

impede que outras alturas sejam utilizadas desde que os fatores de blindagem 

sejam recalculados. 

 

2) Com a alimentação de energia desconectada, todos os cabos do sistema 

SPARCS e o cabo de rede que ligam a unidade ATU ao notebook de campo 

devem ser conectados. Se o sistema é alimentado diretamente à tomada de 12 

V do veículo, ligue a unidade ATU somente após ligar o veículo. Ligar o carro 

com o sistema SPARCS já ligado pode provocar danos a eletrônica da unidade 

ATU. Não é recomendado o uso de adaptadores para tomadas de isqueiro ou 

tomadas de 12 volts para o uso deste sistema. Se o SPARCS for alimentado 

por bateria automotivas, eventuais flutuações de corrente não afetarão os 

detetores e os resultados das medidas. 

 

3) Após ligar a unidade ATU espere o sistema identificar os pods. 

 

4) Observe a tela da Unidade ATU e verifique se o sinal de GPS foi recebido. 

 

5) Após todo o sistema estar conectado e em funcionamento ligue o computador. 

 

6) Para monitorar as informações na tela do computador é utilizado o software 

Sparcs 2.70. O programa Sparcs 2.70 exporta os dados em formato .dat (que 

podem ser abertos com uma planilha do tipo Excel ou editor de texto) e exporta 

as informações geográficas para software de Sistemas de Informações 

Geográficas. 
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7) Execute o programa e escolha a opção start. Se a qualidade do sinal GPS 

estiver com informações de 3 ou mais satélites, o sistema começa a registrar 

os valores de dose absorvida no ar associando os valores as coordenadas 

geográficas e mais a altitude. 

 

8) Se imagens georreferenciadas da área e estudo forem adicionadas ao banco 

de dados do software Sparcs 2.70 é possível visualizar em tempo real o 

percurso realizado durante o rastreamento. 

 

9) Com o sistema em funcionamento realize o teste com uma fonte padrão, se 

possível uma natural e outra artificial. Se os detetores estiverem funcionando 

corretamente o sistema emitirá um som através do auto falante: Golf 1, Golf 2 , 

Golf 3 etc, com a escala numérica indicando a intensidade da fonte. A palavra 

Golf se refere à radiação gama encontrada. 

 

10) Com todo o sistema em funcionamento e verificado, para a aquisição de dados 

com a fonte de teste e comece um novo registro. Por padrão, o sistema usa a 

notação ANO-MÊS-DIA-HORA para nomear os arquivos. 

 

RASTREAMENTO 

 

11)  Rastreamento: para medidas em áreas urbanas, a velocidade vai depender 

das condições de tráfego, do local e das condições de segurança para realizar 

a medida. Em estradas estaduais e federais a velocidade pode chegar a 60 

km/h, para rastreamentos terrestres em áreas urbanas a velocidade pode 

variar de 10 a 40 km/h, em função das condições do trânsito, da quantidade de 

contagens detectada pelo sistema e do detalhamento desejado para o 

mapeamento. O sistema faz a aquisição de 1 espectro por segundo. Uma hora 

de rastreamento produzirá cerca de 3600 espectros. 

 

12) A resolução do mapeamento vai depender da velocidade do veículo. Com a 

velocidade de 36 km/h o veículo percorre 10 metros em 1 segundo. Realize o 

rastreamento procurando seguir o traçado das ruas, quarteirões e rotatórias se 

houver. O ideal é utilizar o meio da faixa e evitar passar várias vezes sobre o 

mesmo local para evitar dados em duplicidade. 
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13) Após terminar o rastreamento terrestre pare a aquisição de dados pelo 

sistema, desligue o software SPARCS 2.70 e espere o computador salvar os 

dados. Os dados são salvos no computador com a estampa do tempo, com a 

hora do sistema informada pelo GPS. 

 

14) Como medida de segurança não analise não use o computador que gerencia o 

sistema SPARCS para analisar e processar os dados coletados. Salve os 

dados numa pasta, copie e analise os dados em outro computador. 

 

ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

15) A Análise e processamento dos dados podem ser executados com softwares 

comerciais tipo ARC-GIS (software comercial), Quantum GIS (software livre) 

dentre outros. Para a análise e transposição dos dados do sistema SPARCS 

para o formato de mapas do Google Earth uma Macro em Excel foi 

desenvolvida e disponibilizada pelo Dr. Luiz Fernando de Carvalho Conti.  

 

16) Os dados georreferenciados podem ser salvos no formato que permite 

visualização no programa Google Earth. Os dados de taxa de dose e, as 

coordenadas geográficas podem ser visualizadas no computador, 

individualmente, ponto a ponto. 
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ANEXO III  PROCEDIMENTO PARA RASTREAMENTO TERRESTRE - AT6101C 

 

 

INSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA AT6101C 

 

1) O Sistema AT6101C deve ser inicializado ligando primeiro os conectores 

BTDU. Pressione o botão central da unidade BTDU até que o led fique verde e 

piscando. 

 

2) Ligue a unidade TDS RECON ou NAUTIZ. 

 

3) Após ligar a unidade TDS RECON ou NAUTIZ espere o sistema inicializar o 

software ATAS SCANNER Mobile que automaticamente vai se conectar com 

as unidades BTDU. 

 

4) Todas as ações do sistema são informadas em inglês (estabilização, 

calibração, identificação, perda de sinal GPS, bateria fraca, defeitos e etc). 

 

5) No início de cada dia de operação faça a estabilização do sistema, seguindo as 

orientações do software. 

 

6) Após conclusão com sucesso da etapa de estabilização, observe se o sinal do 

GPS está sendo recebido. Caso não esteja, se possível, procure usar uma 

antena externa e vá para uma área aberta, plana e longe de obstáculos 

(árvores, prédios e etc.). 

 

7) Execute um teste com fontes de radiação, se possível uma natural e uma 

artificial. Verifique se o sistema identifica corretamente as fontes. Execute outra 

estabilização do sistema se as fontes não forem identificadas corretamente. 

 

8) Os espectros no sistema AT6101C podem ser adquiridos em tempos 

reguláveis de 5 até 120 segundos. Duas opções são recomendadas 5 ou 10 

segundos. A opção automática em versões antigas da unidade é de 10 

segundos e nas mais novas de 5 segundos.  
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9) Somente realize o rastreamento se o sinal de GPS for estável. O AT6101C 

informa, em inglês, se o GPS tem ou não sinal. 

 

 

UNIDADE AT6101C USADA DENTRO DE VIATURA 

 

 

10) Se usada dentro da viatura como detetor auxiliar para o sistema SPARCS, 

quando houver um sinal de radiação durante o rastreamento radiométrico é 

possível sair do veículo e fazer uma varredura mais detalhada com o AT6101C. 

Recomenda-se reinicializar para separar os dados que deverão ser corrigidos 

para o efeito da blindagem e os dados coletados fora do veículo.  

 

 

RASTREAMENTO 

 

11)  O rastreamento a pé ou “manborne” executado com o AT6101C é adequado 

para áreas menores nas quais se deseja uma varredura mais detalhada. O 

sistema completo pesa cerca de 10 kg e isto pode afetar o tamanho e o tempo 

para rastrear a área total necessária. A velocidade normal de caminhada é de 5 

km/h, mas esta velocidade pode diminuir se o terreno for acidentado ou tiver 

obstáculos. 

 

12) É importante seguir um padrão na caminhada porque o GPS do sistema é mais 

fraco que o do SPARCS. Com frequência, os dados ficam sem informações 

georreferenciadas se houver problemas com o GPS. 

 

13) Se o sistema identificar algum radionuclídeo ou fonte de radiação gama, o 

modo inicial de “scanning” passa para “identification” e nesta condição o tempo 

para realizar a identificação do radionuclídeo é de 120 segundos, podendo ser 

reduzido se a identificação for rápida ou aumentado, se a identificação for 

demorada. 

 

14) Após terminar o rastreamento terrestre da área desejada, pare a aquisição de 

dados pelo sistema, desligue o software Atas Scanner Mobile e espere o 



 

162 
 

salvamento dos dados. Os dados também são salvos de maneira automática 

no sistema ANO-MÊS-DIA-HORA. 

 

15) A quantidade de memória do sistema é pequena e recomenda-se fazer a 

remoção dos dados da unidade TDS ou NAUTIZ com frequência. Para retirar 

os dados é necessário o uso de um cabo USB, conectar a unidade ao 

computador. Nas versões Windows 7 e Windows 8, o sistema é reconhecido 

automaticamente e tratado como um cartão de memória. No sistema Windows 

10, a última atualização não permite mais a conexão do AT6101C ao 

computador. Nas versões antigas do Windows XP é necessário instalar o 

software Windows Mobile Device Center.  

 

ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

16) A Análise e processamento dos dados pode ser executada com softwares 

comerciais tipo GARM, GPS Spec ou com o uso da Macro em Excel  

desenvolvida e disponibilizada pelo Dr. Luiz Fernando de Carvalho Conti. 

 

17) Na versão mais recente do sistema ao encerrar o programa Atas Scanner o 

mesmo salva por padrão um arquivo com todos os dados georreferenciados 

que pode ser visto direto no Google Earth. 
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ANEXO IV – AT6101C ESPECIFICAÇÕES 

 

 



 

164 
 

 



165 

 

ANEXO V MEDIDAS DE RADIAÇÃO CÓSMICA  

 

 

 O conjunto de fontes planares do IRD foi construído para possibilitar a 

calibração de detetores para a medida da radiação gama levando em conta a radiação 

de fundo ou background. Na figura 2.15 foi exibido o diagrama das fontes, 8 círculos 

concêntricos a uma piscina cujo objetivo maior era de permitir o cálculo da 

componente de radiação cósmica medida pelos detetores. 

 

As tentativas de calcular a componente gama da radiação cósmica com este 

arranjo de fontes planares não teve sucesso. 

 

 Quando, no local de estudo, a radiação de fundo é da mesma ordem de 

grandeza da radiação cósmica, a realização de medidas de radiação de origem 

terrestre ou de origem cósmica deverá levar em conta a influência da outra. 

 

 Uma maneira de medir a componente gama da radiação cósmica é usando 

artifícios que eliminem a componente gama da radiação de origem terrestre. Nas 

técnicas de espectrometria gama in situ são utilizadas medidas em ambientes onde a 

radiação de origem terrestre é zero ou pode ser considerada como zero, tais como em 

lagoas profundas, lagos de represas hidroelétricas e em mar aberto, longe de grandes 

cadeias de montanhas. 

 

 Em trabalhos anteriores, SOUZA et al. 2007 e SOUZA et al. 2009 e GOMES(1) 

et al. 2014 realizaram uma série de medidas de radiação cósmica em ambientes 

marinhos e rios de grande porte. 

 

 Nestas condições, o volume de água blinda a radiação gama proveniente dos 

radionuclídeos da crosta terrestre e a distância de aglomerados urbanos, de morros e 

cadeias de montanhas garante que a radioatividade medida se refere somente à 

componente cósmica. 

 

 O valor de H*(10) determinado nas medidas feitas em Angra dos Reis foi 

H*(10) = 0.023±0.003 µSv/h, no Rio Amazonas , entre Monte Alegre e Santarém foi de 

H*(10) = 0,014±0,003 µSv/h e na Baía de Guanabara foi de H*(10)= 0,020±0,005 

µSv/h 
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1) MEDIDAS EM ANGRA DOS REIS E PARATY 

 

 

 A variação dos valores das medidas de radiação cósmica na região de Angra 

dos Reis é exibida nas figuras V.1, V.2 e V.3. O valor médio de H*(10) associado à 

radiação cósmica, desconsiderando os valores medidos em terra foi de 0,023±0,003 

µSv/h. Os valores máximos e mínimos variaram entre 0,016 µSv/h < H*(10) < 0,031 

µSv/h 

 

 

 

Figura V.1: Trend set realizado em Angra dos Reis. Os três detalhes da figura: valores 

mais altos próximos ao porto de saída, valores mais baixos em mar aberto e leve 

aumento quando próximo às pequenas ilhas da baía de Tarituba. Variação de H*(10) 

em unidades de µSv/h. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(1)GOMES, F. C., GODOY, J. M., CARVALHO, Z. L., SOUZA, E. M., SILVA, J.I., LOPES, R.T. 2014. 
“Tritium (3H) as a tracer for monitoring the dispersion of conservative radionuclides discharged by the 
Angra dos Reis nuclear power plants in the Piraquara de Fora Bay, Brazil”. Journal of Environmental 
Radioactivity. Vol. 136, pp.169-173 

Trajeto próximo 

 a uma ilha 

Mar aberto 

Porto de 

 Saída 
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Figura V.2: Elevação dos valores de H*(10) próximo a ilha. Variação de H*(10) em 

unidades de µSv/h. 

 

 

 

 

Figura V.3: Diminuição dos valores de H*(10) a aproximadamente 20 km da costa. 

Variação de H*(10) em unidades de µSv/h. 
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2) MEDIDAS EM SANTARÉM E MONTE ALEGRE – PARÁ 

 

 

 Em outra série de medidas, em latitude mais próxima à Linha do Equador, o 

valor de H*(10) obtido em rastreamento efetuado a bordo de barco, no Rio Amazonas, 

entre as cidades de Santarém, Alenquer e Monte Alegre, os valores de taxa de dose 

calculados foram de H*(10) = 0,014±0,003 µSv/h e a faixa de valores foi de 0,010 

µSv/h < H*(10) < 0,020 µSv/h. A área rastreada é exibida nas figuras V.4 e V.5. 

 

 

 

Figura V.4: Rastreamento em Santarém, Alenquer e Monte Alegre. Variação de H*(10) 

em unidades de µSv/h. 

 

 

 Nos locais mais próximos às margens do Rio Amazonas os valores são 

maiores e no meio do leito, por vezes distante 5 km da margem, os valores de H*(10) 

variam entre 0,013 a 0,015 µSv/h. 
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Figura V.5: Variação de H*(10), em unidades de µSv/h, em terra firme (Porto de 

Santarém, detalhe marcado em vermelho) e no leito do Rio Amazonas (detalhe 

marcado em branco). 
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3) MEDIDAS NA BAÍA DE GUANABARA - RJ 

 

 

 Durante as visitas de navios e porta-aviões com propulsão nuclear nos portos 

brasileiros, e em especial no Rio de Janeiro, a equipe do IRD encarregada de fazer o 

controle ambiental, com coleta de água e sedimentos, também faz a monitoração 

gama ambiental. Apesar da Baía de Guanabara ser cercada de morros e áreas 

altamente urbanizadas, inclusive com a área de fundeio por vezes utilizando a Base 

Naval do Mocanguê, as medidas no centro da Baía de Guanabara podem ser 

consideradas como medidas de radiação cósmica, porque no canal central a 

profundidade é suficiente para blindar a componente gama devida aos radionuclídeos 

terrestres.  

A importância de realizar as medidas longe de estruturas de concreto ou 

montanhas pode ser demonstrada com a observação das figuras V.6, V.7, V.8, V.9 e 

V.10. 

 

 

 
 

Figura V.6: Área monitorada na Baía de Guanabara. Detalhe na Capitania dos Portos 

do Rio de Janeiro e na Base Naval em Niterói. Valor de H*(10) em nSv/h. 
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 A profundidade média do local onde as medidas foram realizadas está 

em torno de 12 metros, valor indicado pelo sonar dos barcos. Os valores de H*(10) 

obtidos nesta condição de medida foram H*(10)= 20±5 nSv/h , com a variação de 

17nSv/h a 23 nSv/h, exceto quando a lancha se aproximava da terra ou da estrutura 

da Ponte Rio Niterói. 

 

 Valores de H*(10) similares aos da baia de Guanabara foram obtidos na baía 

de Sepetiba, perto da ilha do Martins, vide representação parcial da Figura V.7  

 

Durante a monitoração, quando o detetor estava longe de qualquer estrutura de 

concreto ou montanhas, o valor de V*(10) variava de 17 a 23 nSv/h. Próximo à ponte 

ou às ilhas o valor sobe para 27 a 45 nSv/h. 

 

 

 

 

Figura V.7: Ilha do Martins – Baía de Sepetiba : parcial da Figura 4.21 

 



172 

 

 

 
Figura V.8: Detalhamento da área da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Os 
valores mais altos, em vermelho, são devido aos blocos de granito, no cais. Valor de 
H*(10) em nSv/h. 
 

 
 

Figura V.9: Valores de H*(10), em nSv/h, mais altos próximos à estrutura da ponte. 
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 Na Figura V.10, na sequência de A até C, é exibido o aumento e o posterior 

decréscimo na taxa de contagens com a aproximação e distanciamento da ponte. 

Longe da estrutura de concreto, indicado em A, a taxa de contagens é baixa, devida 

somente à radiação cósmica. Ao aproximar da ponte, B, a taxa aumenta e com o 

distanciamento, C, a taxa de contagens volta aos níveis anteriores. 

 

O valor de H*(10) próximo à estrutura da ponte é de 0.044 µSv/h e afastado da 

estrutura é de 0,027µSv/h. A variação da taxa de contagens é mais rápida que a 

variação no valor da taxa de dose, o que permitiu a identificação desta variação de 

maneira inequívoca. 

 

 

 

 

Figura V.10: Efeito do concreto da estrutura da Ponte Rio-Niterói na variação das 

contagens. A taxa de contagens é indicada pelas linhas verdes no centro da figura e a 

parte associada à estrutura da ponte é indicada pela seta amarela. A radiação de 

fundo é indicada nas formas ovaladas, em branco. 

 


