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RESUMO 

 

Em 5 de Novembro de 2015 a barragem de rejeitos de mineração do Fundão, em Minas 

Gerais, controlada pela Samarco Mineração S.A. / Vale S.A. - BHP Billiton se rompeu, 

produzindo o maior desastre ambiental desta categoria no Brasil, e possivelmente em 

todo o Hemisfério Sul, impactando a malha hidrográfica do Rio doce. Nas regiões 

estuarinas se concentram material lixiviado pelos corpos hídricos que por sua vez 

recebem vários tributários, muitos com atividades econômicas que impactam suas 

águas. O monitoramento das concentrações em atividade de radionuclídeos de 

ocorrência natural como 
238

U, 
232

Th e 
40

K é importante para avaliar o impacto 

radiológico e a exposição humana em relação às fontes potenciais de radioatividade 

natural em estuários. No Caso Específico do Rio Doce, a atividade de mineração e um 

forte uso do solo em suas margens perduraram por várias décadas. Além do impacto 

humano secular, o Rio Doce sofreu este acidente de grande proporção, devido ao 

rompimento da barragem de rejeitos em seu alto curso, caracterizando-o como o maior 

acidente na área mineral desta natureza em todo o Hemisfério Sul. Este trabalho 

objetiva determinar os níveis de radioatividade natural em sedimentos do estuário do 

Rio Doce por espectrometria gama, a partir de amostras coletadas antes (10/09/2014) e 

após o acidente (27/11/2015), nas mesmas localidades. As concentrações para 
238

U, 

232
Th e 

40
K em sedimentos variaram de [(15,86±0,99), (19,83±1,10) e (237,15±8,70)] 

Bq.kg
-1

 para antes do rompimento, respectivamente, para [(20,70±0,99), (31,82±1,30) e 

(197,50±7,62)] Bq.kg
-1

, no período após o rompimento, respectivamente, da barragem 

do Fundão/Estado de Minas Gerais. Em seguida, adotando-se critérios baseados nos 

efeitos devidos às radiações ionizantes, foram avaliados os riscos radiológicos, interno e 

externo, e o equivalente de dose efetiva anual para a população local, segundo modelo 

proposto pelo UNSCEAR, 1988. Por fim, os resultados obtidos para o risco radiológico 

sobre a população local foram comparados com os valores médios mundiais obtidos, em 

ambientes similares, para estes radionuclídeos em outros países. 

Palavras-chave: 1. Rio Doce. 2. Ruptura da Barragem de Fundão. 3. Índice de risco 

radiológico. 4.NORM. 5.Espectrometria de radiação gama. 
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ABSTRACT 

 

Radionuclide activity monitoring of the of natural occurrence a 
238

U, 
232

Th e 
40

K is 

important to assess the radiological impact and human exposure due to natural 

radioactivity. Surface concentrations of these radionuclides may change due to soil use, 

urbanization or deforestation. During November 2015 a rupture of a tailings dam in the 

upper course of Doce River, at the Southeastern part of Brazil, caused a catastrophe 

environmental hazard characterizing the great it as the Southern Hemisphere accident in 

the mineral area. In this work we developed a prospective evaluation of the radioactivity 

levels in sediments of the Doce River obtained from its estuary before and after the 

Fundão dam rupture. Activities were analyzed by high resolution gamma spectrometry 

for 
226

Ra(
238

U), 
228

Ra(
232

Th) and 
40

K. Results of sediment samples ranged from 15.86 ± 

0.99, 19.83 ± 1.10 and 237.15 ± 8.70 Bq.kg
-1

 for before the rupture and 20.70 ± 0.99, 

31.82 ± 1.30 and 197.50 ± 7.62 Bq.kg
-1

 for the period after, respectively, in Fundão 

dam. This study identified a significant elevation of 
226

Ra, 
228

Ra activities after the 

rupture. We also evaluated the annual effective dose equivalent to the local population 

and the radiological risk index, both internally and externally, second model proposed 

by UNSCEAR. The results obtained for the radiological risk index on the local 

population were compared with worldwide mean values in environments similar to 

other countries. 

 

Key-words: 1. Doce River. 2. Dam of Fundão rupture. 3. Radiological risk index. 4. 

NORM. 5. Gamma-ray spectrometry. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1  — ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

            Os estuários são corpos de água considerados de suma importância na 

produtividade primária devido às altas concentrações de nutrientes, além de 

constituírem o habitat natural de aves, mamíferos e peixes, sendo ambientes de desova 

de muitas espécies de peixes de valor comercial e rota de aves migratórias (JONES, 

2004; GIGLIO, 2013). Devido a crescente expansão populacional das cidades 

litorâneas, estes ambientes encontram-se sob grande pressão, pois são utilizados como 

vias de acesso para o interior do continente, para atividades marítimas, seja pela 

indústria pesqueira, seja pela mobilidade urbana, pela extração de areia ou como área de 

lazer. A ocupação desordenada, bem como a utilização do estuário como receptor de 

efluentes naturais e industriais, associada à falta de gerenciamento coloca em risco o 

desenvolvimento sustentável desses ambientes (PEREIRA, 2010). 

              A maior parte da região que envolve a Bacia do Rio Doce e seus afluentes 

possui uma população residente nas áreas ribeirinhas cujas principais atividades são 

mineração, pesca e agricultura de subsistência. Especificamente no distrito de Bento 

Rodrigues, povoado vinculado à Mariana, e demais localidades atingidas pelo desastre, 

suas populações são constituídas por agricultores e pescadores, além da mineração. 

Estas atividades são realizadas, durante a maior parte do dia, ao ar livre. Mariana é um 

município da região central do estado de Minas Gerais e está a 117 km da capital Belo 

Horizonte. Possui um clima tropical de altitude com temperatura média de 27 °C e, 

segundo a classificação de Köppen, Awa (ICMBio, 2017). 

  Em 5 de Novembro de 2015 a barragem de rejeitos do Fundão (“Tailing”), 

controlada pelas mineradoras Samarco Mineração S.A. / Vale S.A. e BHP Billiton, que 

atuam na prospecção e processamento de minério de ferro da região de Mariana/Estado 

de Minas Gerais, se rompeu liberando parte dos rejeitos para o meio ambiente. Este 

evento despejou cerca de 50-60 milhões de m
3
 de rejeitos no rio Gualaxo do Norte 

devastando quase totalmente o distrito de Bento Rodrigues e causando graves impactos 

sobre cerca de 680 km dos rios Gualaxo do Norte, Carmo, Doce e sua área estuarina. A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samarco_Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/BHP_Billiton


 

2 

 

pluma de turbidez atingiu ainda áreas costeira e marinha no entorno da foz do Rio Doce 

no Oceano Atlântico com uma extensão aproximada de 170 quilômetros, conforme 

Figura 1.  

 Figura 1 – Vista da barragem de rejeitos de Fundão e Distrito de Bento 

Rodrigues (a) antes, (b) depois do rompimento da barragem; (c) localização      

da foz do Rio Doce; e (d) área estuarina e pluma de sedimentos no litoral. 

  

 

No caminho percorrido a onda de rejeitos destruiu comunidades, estruturas 

urbanas, áreas de preservação permanente (APP), alterou de forma drástica a qualidade 

da água, gerando uma perda significativa para a biodiversidade aquática, incluindo 

espécies ameaçadas e também a fauna silvestre residente. A região do estuário do Rio 

Doce tem sido utilizada pela população de Regência no Estado do Espírito Santo, 

sobretudo na estação seca, como via de transporte terrestre. Deve-se levar em conta, 

também, que o sedimento depositado nas margens do rio desta região, durante a estação 



 

3 

 

seca, permanece disponível para ser transportado por via eólica para áreas adjacentes 

habitadas. 

O intenso fluxo de rejeitos na calha do Rio Doce nos dias que sucederam o 

rompimento da barragem transportou para o meio ambiente os minérios que existiam no 

interior da barragem, ricos em Si, Fe e Mn. Também carreou metais pesados e minérios 

que há décadas estavam decantados e fixados no substrato hídrico, decorrentes de várias 

atividades marginais, desde pequenas minerações até fábricas de grande porte. Isto ficou 

evidenciado quando se detectou teores anômalos de As, Cu, Cd e Zn no estuário do Rio 

Doce a partir do evento da chegada da pluma de sedimentos (ICMBio, 2017).  

 

1.2  — RETROSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE ACIDENTES COM BARRAGENS 

 

De acordo com a Agência Nacional de Águas, uma pesquisa dos antecedentes 

históricos revelou a existência de outros registros de acidentes com barragens no Brasil, 

conforme documento do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

(CENAD), alguns deles envolvendo barragens ou pilhas de rejeitos de mineração 

(ANA, 2015).  

No Estado de Minas Gerais foram registrados diversos acidentes, cujas 

informações foram noticiadas na imprensa, conforme pode ser visto na Tabela 1. 

Como pode ser observado, nenhum destes acidentes, porém, atingiu as 

proporções do desastre ocorrido na Barragem de Fundão, no município de Mariana, em 

2015 (ANA, 2015). 
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Tabela 1 - Histórico de acidentes com barragens no Brasil. 

Ano Barragem Empresa Local(MG) 
Nº vítimas 

ou dano 

Volume / extensão de 

rejeitos 

(x 1000) 

1986 
Mina de 

Fernandinho 
Itaminas Itabirito 7 350 m

3
 

1986 
Pico São 

Luiz 
MBR Itabirito 

Danos 

Materiais 
Lama assoreou 10 km 

2001 Macacos Rio Verde Nova Lima 5 600 

2002 Forquilha II Vale Ouro Preto “-“ “-“ 

2003 Cataguases 
Cataguases 

Papel Ltda 
Cataguases 

600 mil 

s/água 

1,4 bilhão de litros 

lixívia 

2007 

 

São 

Francisco 
Cataguases Miraí 

4.000 sem 

água 
2.000 m

3
 

2014 Herculano Herculano Itabirito 3 e 1 ferido 
Assoreamento de rios, 

contaminação de águas 

2015 Fundão Samarco Mariana 20 50.000 m
3
 

 

 

Além dos impactos causados nas Bacias do Rio Doce e seus principais afluentes, ao 

atingir o mar, a lama pode também potencialmente ter afetado direta ou indiretamente a 

vida marinha na região costeira do Espírito Santo e do sul da Bahia. Cabe ressaltar que 

na região costeira em questão, encontram-se diversas áreas de Unidades de Conservação 

e seu entorno, bem como áreas-foco de planos de ação, entre o norte do Espírito Santo e 

o sul da Bahia, tais como: APA Costa das Algas, RVS Santa Cruz, REBIO Comboios, 

RESEX Cassurubá e PARNA Marinho dos Abrolhos. 

 

Sabe-se que a região litorânea do Norte do Estado do Rio de Janeiro e o Estado 

do Espírito Santo apresentam anomalias do mineral monazita (fosfato que contém 

metais e terras raras, sendo uma fonte importante de tório, lantânio e cério) (AQUINO, 
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2010; DELGADO, 1993). Sua ocorrência regional na forma envolve a presença de tório 

em concentrações significativas. O passado da “mineração artesanal” da monazita no 

estuário do Rio Doce não tem uma história contínua completamente detalhada, podendo 

ter ocorrido e/ou processada em efluentes do Rio Doce, sendo considerada uma região 

de radioatividade natural.   

 

1.3  – RADIOATIVIDADE NATURAL 

 

Os radionuclídeos de ocorrência natural são assinalados na literatura como 

“Naturally Occurrence Radioactive Material” (NORM). Estes materiais sempre fizeram 

parte do Planeta Terra desde sua existência na forma de diferentes séries radioativas.  

As séries radioativas, quando em alta concentração, levam ao ser humano o risco do 

efeito da radiação ionizante (alfa, beta ou gama) mediante as vias de transferência dos 

radionuclídeos terrestres no ecossistema (DAVIS, 2004).  

Assim, desde o surgimento do ser humano, este se encontra exposto às fontes de 

radiação ionizante de origem cósmica e aos radionuclídeos presentes na própria crosta 

terrestre, NORM, que aparecem nas séries radioativas do urânio (
238

U), do tório (
232

Th) 

e do potássio (
40

K). Outros ambientes apresentam níveis mais elevados de radiação 

porque passaram por processos tecnológicos de extração e beneficiamento, conhecidos 

por “Technologically-Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials”  

(TENORM), ou seja, materiais radioativos de ocorrência natural e tecnologicamente 

modificados.  

A mineração e beneficiamento de minério, entre outros, têm aumentado a fração de 

NORMs em rejeitos, subprodutos ou produtos finais concentrados e gerando por sua 

vez, os TENORMs. Isto pode elevar significativamente a exposição da população à 

radiação ionizante (VEARRIER, 2009). 

De acordo com estudo realizado por SPACOV, é dito que:  

“muitas mineradoras que não exploram urânio ou tório diretamente, também podem 

gerar exposições importantes aos trabalhadores dos campos de mineração, bem como a 

população que vive em áreas adjacentes às minas”.  
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Mais adiante:  

“ ...no processo associado à extração e ao processamento de rochas e minérios que 

contenham urânio e/ou tório associados ao bem mineral principal, normalmente o risco 

à saúde decorrente da radiação é considerado pequeno. Por este motivo, não se costuma 

realizar o monitoramento radiológico nessas minas, tampouco uma avaliação de seu 

impacto ambiental, uma vez que não existe uma percepção clara do risco radiológico, 

nem regulamentação que exija tal acompanhamento sistemático” (SPACOV, 2016). 

Somente nas últimas três décadas é que se intensificou o interesse em determinar 

e avaliar o nível de exposição às radiações as quais os seres vivos podem estar sujeitos. 

As radiações estão amplamente espalhadas no meio ambiente, existindo naturalmente na 

água, plantas, solos, sedimentos e no ar. Sobretudo em razão do uso crescente da 

radioatividade em suas mais diferentes aplicações.  

Em relatório da “United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation” (UNSCEAR, 1996), foi destacada a preocupação em termos de proteção 

radiológica que, antes focalizava apenas o ser humano, mas que, a partir de então 

deveria enfatizar os efeitos da radiação ionizante sobre o meio-ambiente (UNSCEAR, 

1996). Logo, a radioatividade ambiental natural em cada região, e sua consequente 

exposição externa devida a radiação, principalmente a gama, depende da formação das 

condições geológicas do solo e de sedimentos. Assim, torna-se de relevante importância 

o estudo deste tipo de radioatividade em ambientes terrestres, marinhos e costeiros para 

melhor entendimento dos processos de exposição desta radiação aos organismos vivos. 

Ainda foi relatado, de acordo com a UNSCEAR, que os mamíferos e plantas também 

são radiossensíveis em diferentes intensidades e que a capacidade reprodutiva dos 

indivíduos é o atributo mais afetado (UNSCEAR, 1996). 

As fontes de radionuclídeos naturais podem ser agrupadas em três tipos, de 

acordo com sua origem:  

(a) cósmica (de origem extraterrestre); (b) cosmogênica (proveniente da 

interação da radiação cósmica com os átomos presentes na atmosfera); e (c) radiação 

natural de origem terrestre, proveniente dos radionuclídeos naturais, existentes na crosta 

da Terra (ABUSINI, 2007; YASIR, 2007). 
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A radiação natural é responsável por, aproximadamente, 80% da dose de 

radiação média anual e as aplicações médicas (uso de raios-X e materiais radioativos em 

diagnóstico e terapia) contribuem quase que totalmente para as doses de natureza 

artificial a que o ser humano está sujeito durante o ano.  

Em média, o ser humano recebe mais que 2,3 mSv de dose equivalente efetiva a 

cada ano, devido ao que se chama de fontes naturais de radiação (UNSCEAR, 1996).  

 

1.4 — RELEVÂNCIA 

 

A barragem de rejeitos de mineração do Fundão, em Minas Gerais, controlada 

pela Samarco Mineração S.A. / Vale S.A. - BHP Billiton se rompeu, produzindo o 

maior desastre ambiental desta categoria no Brasil, e possivelmente em todo o 

Hemisfério Sul, impactando a malha hidrográfica do Rio Doce.  

Nas regiões estuarinas se concentram material lixiviado pelos corpos hídricos 

que, por sua vez, recebem vários tributários, muitos com atividades econômicas que 

impactam suas águas. O monitoramento das concentrações em atividade de 

radionuclídeos de ocorrência natural como 
238

U, 
232

Th e 
40

K é importante para avaliar o 

impacto radiológico e a exposição humana em relação às fontes potenciais de 

radioatividade natural em estuários. No caso específico do Rio Doce, a atividade de 

mineração e um forte uso do solo em suas margens perduraram por várias décadas.   

Além do impacto humano, o Rio Doce sofreu este acidente de grande proporção, 

devido ao rompimento da barragem de rejeitos em seu alto curso, caracterizando-o 

como o maior acidente na área mineral desta natureza em todo o Hemisfério Sul. 

 

1.5 —  OBJETIVO GERAL 

 O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise prospectiva 

sobre a presença de NORM ou TENORM em amostras de sedimentos do estuário do 

Rio Doce, antes e após a chegada dos sedimentos contendo rejeitos de mineração da 

barragem. Também objetiva estimar a exposição ao risco interno e externo e o 
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equivalente de dose anual da população local, a partir da determinação das atividades 

por unidade de massa de 
226

Ra, 
228

Ra e 
40

K. Estas informações servirão de parâmetros 

de referência para uma avaliação do impacto radiológico ambiental causado por 

quaisquer mudanças que tenham ocorrido nas fontes potenciais de radioatividade 

natural. 

 

 

1.6 —  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar as concentrações de atividade dos radionuclídeos das séries 

eU, eTh e K nas amostras de sedimento pela técnica de espectrometria gama antes e 

após a ruptura da Barragem de Fundão; 

b) Comparar dados de concentração obtida em levantamento por 

aerogamaespectrometria nas áreas inundadas ao longo da bacia do Rio Doce com 

valores determinados em laboratório;  

c) Estimar a taxa de dose efetiva anual e o equivalente de dose anual nas 

gônadas, e calcular os índices de dano radiológico interno e externo, para a população 

local.     
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 — RADIOATIVIDADE AMBIENTAL 

 

Como a radiação teve origem no “big bang” ocorrido há bilhões de anos, a partir 

deste fenômeno esta tem se dispersado pelo cosmo. Existem no nosso planeta não 

somente os conhecidos elementos radioativos bem como a radiação por eles emitida, 

tudo isto antes do aparecimento da vida na Terra. Portanto, no ambiente que o ser 

humano habita, os produtos alimentícios, o ar e a água encontram-se expostos à 

radiação ionizante natural, diariamente, vindas do cosmo, alcançando também o solo, 

materiais de construção (UNSCEAR, 2000).  

O ser humano possui radioatividade no próprio corpo, presentes nos músculos e 

ossos. As principais razões que levam o ser humano e o meio ambiente a serem afetados 

pela radioatividade são devidas a presença dos radionuclídeos no solo e na atmosfera, na 

realização de testes com bombas nucleares, em depósitos de rejeitos radioativos e 

mesmo na liberação de radioatividade nos acidentes com reatores nucleares. De tal 

maneira que não existe lugar na Terra que não esteja submetido ou afetado pela radiação 

ionizante (UNSCEAR, 2000).  

 

 

2.1.1 Fontes de radioatividade  natural 

 

Em todos os ambientes do planeta as fontes naturais de radiação estão 

distribuídas, com presença, por exemplo, nos gases atmosféricos, nas águas de rios, nos 

lagos, mares e oceanos, nos solos, em rochas, nos animais e nos vegetais (UNSCEAR, 

2000). Mas as fontes de radiação natural não têm origem antropogênica e provêm ou de 

radionuclídeos primordiais, os quais estão presentes na crosta terrestre, ou provêm de 

radionuclídeos cuja produção se dá pela interação da radiação cósmica com a atmosfera. 
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Os radionuclídeos naturais são classificados em três grupos, que são: a série do 

232
Th com abundância de 100 %; 

238
U, com 99,27% de abundância; 

235
U, 0,72% e o 

40
K 

com abundância de 0,01% (UNSCEAR, 1993). 

Estas séries se iniciam com um isótopo de U ou Th, com meia-vida longa, 

findando em um isótopo estável de chumbo. Já o 
40

K termina em um isótopo estável de 

cálcio. No decaimento de seus núcleos há emissões de partículas alfa ou beta, sendo que 

o 
235

U, por aparecer na natureza em pequeno percentual, é o que apresenta maior 

dificuldade em sua detecção.  

Dentre os radionuclídeos descendentes do 
238

U, pode-se destacar o 
226

Ra, 

também de meia-vida longa (T1/2 = 1600 a) , emitindo radiação alfa e formando o 
222

Rn, 

com T1/2 =  3,823 dias, o qual é responsável por doses significativas em ambientes 

fechados. 

O 
232

Th aparece bem distribuído no meio ambiente, sobretudo em água, rochas, 

solos, plantas e animais, cujo comportamento geoquímico se assemelha às terras raras. 

Em seu decaimento, aparece com destaque o torônio  (
220

Rn, T1/2 = 56 s) e actínio– 228 

(
228

Ac, T1/2 = 6,9 h).  

Já o 
40

K possui meia-vida muito longa (T1/2 = 1,28x10
9
 a) e emite partículas beta 

e gama em seu decaimento; é encontrado facilmente em tecidos e órgãos do corpo 

humano. Constitui um dos principais contribuintes para a radioatividade natural de 

solos, sedimentos e rochas, juntamente com as séries naturais de urânio e tório 

(UNSCEAR, 2000). 

Segundo Yii (YII, 2009), a determinação das concentrações e distribuições de 

radionuclídeos naturais é de interesse desde que forneça informações úteis acerca dos 

níveis de contaminação e exposição à radioatividade natural. Devido a sua importância 

para a exposição humana, as medições das concentrações de radioatividade natural em 

sedimentos costeiros, baías, estuários ou deltas de rio, em diferentes partes do mundo, 

foram realizadas por muitos pesquisadores (RAVISANKAR, 2014; AROGUNJO, 2004; 

ORGUN, 2007; UOSIF, 2008; VEIGA, 2006).  
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2.1.2 Séries naturais e equilíbrio radioativo 

 

 Os radionuclídeos conhecidos como primordiais encontram-se presentes na 

crosta terrestre desde o período de sua formação, e, dentre eles, estão o 
238

U, 
232

Th com 

suas séries de desintegração radioativas (ver Figura 2) e 
40

K. A condição de equilíbrio 

radioativo ocorre quando cada elemento, pertencente a uma série radioativa, se 

desintegra na mesma proporção em que é produzido (IVANOVICH, 1992; LICÍNIO, 

2002). Nos sistemas geológicos, em geral, o número de desintegrações por unidade de 

tempo (grandeza Atividade) é constante para cada radionuclídeo em sua série, pois o 

elemento-pai possui longa meia-vida em relação ao filho mais próximo. Em medições 

de laboratório e em levantamentos aerorradiométricos, muitas vezes, torna-se uma 

condição essencial assumir o estado de equilíbrio radioativo para determinação 

(indireta) de concentrações de 
232

Th e 
238

U, através dos filhos, por exemplo, 
208

Tl e 

214
Bi. Isto se deve ao fato de que suas fracas intensidades de energia de emissão, linhas 

de energia interferentes ou baixa atividade não permitem uma medição direta do pai 

(LICÍNIO, 2002). 

 

2.1.3 Cálculos de dose e índice de risco radiológico 

 

a) Dose Absorvida (D) 

O conceito surgiu com a necessidade da utilização de grandezas físicas que 

possibilitem mensurar a radiação ionizante. Assim, o dano devido à exposição à 

radiação depende da energia média depositada pela radiação incidente em um volume 

de matéria de massa. De início, definiu-se o rad (radiation absorved dose), dose de 

radiação absorvida, como unidade de Dose Absorvida. No S.I., utiliza-se o gray (Gy), 

em que, 1 Gy = 100 rad. A ICRP definiu a Dose Absorvida como sendo a energia média 

depositada, dE, pela radiação incidente em um volume elementar de matéria de massa 

dm, calculada pela expressão abaixo (ICRP, 2007). 

 

                                                              𝐷 =  𝑑𝐸 𝑑𝑚⁄                                                      (1) 
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 A Dose Absorvida no S.I. é expressa em termos de energia absorvida por unidade de 

massa do tecido, ou seja: joule por kilograma (J.kg
-1

), que representa o gray (Gy). 

 

b) Taxa de Dose Absorvida 

 È definida pelo quociente de dD por dt, em que dD é o incremento da dose 

absorvida num dado intervalo de tempo dt. A unidade é Gy.s
-1

. 

 No caso de radioatividade natural, a contribuição dos radionuclídeos naturais na 

taxa de dose absorvida no ar depende da atividade por unidade de massa desses 

radionuclídeos. Como a grande parte da radiação gama tem origem a partir destes 

radionuclídeos terrestres, tem-se uma relação direta entre a radiação gama terrestre e as 

concentrações desses radionuclídeos em sedimento ou solo. Segundo a UNSCEAR, se 

as atividades específicas (concentrações) dos radionuclídeos são conhecidas, mede-se 

daí a taxa de dose absorvida no ar a 1 metro. Para 
238

U, 
232

Th e 
40

K, os fatores de 

conversão são, respectivamente: 0,427; 0,662; e 0,043 nGy.h
-1

 por Bq.kg
-1

(UNSCEAR, 

2000). 

c) Dose equivalente 

Este conceito foi inicialmente proposto para levar em consideração fatores de 

peso para órgãos e tecidos do corpo humano (risco estocástico). A dose equivalente, HT, 

é calculada pela dose absorvida média em um órgão ou tecido T, para todas as radiações 

R, levando em conta cada fator de peso da radiação, wR (ICRU, 2005). 

                                             𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅 . 𝐷𝑇  𝑅                                                       (2) 

A unidade de dose equivalente no SI é dada por J.kg
-1

, ou sievert (Sv). 

 

d) Dose efetiva 

Foi definida pela soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos ou 

órgãos do corpo humano (IAEA, 2007).  

                                               𝐸𝑇 = ∑ 𝑤𝑇 . 𝐻𝑇 𝑇                                                (3) 
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A unidade de dose efetiva no SI é também dada por joule por kg (J.kg
-1

), 

denominada de sievert (Sv). Os valores de wR são estipulados pela ICRP 60 e constam 

em tabelas (ICRP, 1991). 

Para estimar a dose efetiva anual ambiental, pode-se calcular, segundo a 

UNSCEAR, utilizando-se o coeficiente de conversão de dose absorvida no ar para dose 

efetiva e o fator de ocupação externo ou interno (UNSCEAR, 2000). O relatório da 

UNSCEAR de 1993 indicou o valor de 0,7 Sv.Gy
-1

 como coeficiente de conversão de 

dose absorvida no ar para dose efetiva recebida por adultos. Já para crianças este fator 

de ocupação foi estipulado para 0,2. Este fator indica a parte do tempo em que uma 

pessoa permanece no ambiente externo. No caso de exposições internas este fator é 

elevado para 0,8 (UNSCEAR, 1993).  

O valor médio mundial de dose absorvida no ar é de 84 nGy.h
-1

 em ambientes 

internos e de 59 nGy.h
-1

 para ambientes externos. As respectivas doses efetivas, 

portanto, são de 0,41 mSv (interno) e de 0,07 mSv (externo) (UNSCEAR, 2000). Foram 

feitos estudos em várias regiões do mundo com medições diretas da taxa de dose 

absorvida no ar provenientes de radionuclídeos naturais terrestres, segundo a 

UNSCEAR (UNSCEAR, 2000), com médias variando entre 24 a 160 nGy.h
-1

. Mas, 

torna-se mais prático determinarem-se as concentrações de radionuclídeos, no solo ou 

sedimentos, em laboratório para posteriormente estimar as doses ou taxas de doses 

efetivas. 

 

2.1.4 Exposição humana à radiação natural 

 

De acordo com estudos recentes, muitos autores têm afirmado que a atividade 

humana pode promover mudanças nas concentrações de NORM e TENORM em solos e 

sedimentos. Além disso, afirmam que o uso extensivo de fertilizantes fosfatados em 

solos cultivados é identificado como uma fonte potencial de radionuclídeos naturais 

para solos e sedimentos (IAEA, 2014; SHEPARD, 2008). Portanto, o estudo de 

radionuclídeos naturais em solos e sedimentos é crucial para verificar mudanças nos 

níveis de radioatividade ambiental, causadas por atividades em mineração, indústria de 



 

14 

 

petróleo e na indústria nuclear, assim como outras atividades humanas de modo a se 

avaliar a exposição externa e interna da população (CINELLI, 2017).  

Segundo a UNSCEAR, em relação às exposições humanas externa e interna, as 

séries radioativas naturais do 
238

U e do 
232

Th, acompanhadas de seus descendentes, são 

as que podem contribuir mais significativamente para a taxa de dose efetiva total, com 

valores médios de 1,33 mSv.a
-1

 e 0,33 mSv.a
-1

, respectivamente (UNSCEAR, 2000; 

2008). Já a série radioativa do 
235

U não oferece risco por representar apenas 0,72% do 

urânio natural (UNSCEAR, 2000). O maior componente para a dose efetiva anual é a 

inalação de radônio e tório, junto com seus descendentes de meias-vidas curtas, que 

pode alcançar uma taxa anual de até 1,0 mSv. O componente menos expressivo 

corresponde a ingestão de 
40

K, 
210

Pb e 
210

Po, além de outros radionuclídeos pertencentes 

a estas séries radioativas. 

De acordo Hendry, define-se uma região de radiação natural elevada, como 

aquela onde a área de radiação natural no nível do solo, alimentos, ar, rocha ou água 

pode conduzir a uma exposição elevada para o público, tanto externa como 

internamente. Para facilitar sua identificação, o mesmo autor classificou esta área em 

taxas. A baixa está compreendida entre 2,4 e 5,0 mSv.a
-1

. A taxa média, entre 5,0 a 20,0 

mSv.a
-1

. A alta taxa, entre 20,0 a 50,0 mSv.a
-1

. Enquanto que a muito elevada situa-se 

acima de 50,0 mSv.a
-1

(HENDRY, 2009).  

 

            2.1.5 Regiões de radioatividade elevada no Brasil 

 

Em geral, uma área de alto nível de radiação natural possui rochas graníticas ou 

fosfáticas que concentram elementos significativos os quais pertencem às séries 

radioativas. O território brasileiro possui a sexta maior reserva mundial de urânio, com 

destaque para as regiões de alto background como as minas de Caetité-BA, Itataia-CE e 

Poços de Caldas-MG (VERÍSSIMO, 2016). As regiões litorâneas do Espírito Santo e 

Bahia destacam-se por apresentar elevados níveis de radiação, sobretudo nas praias de 

areias monazíticas nas adjacências de Guarapari (ES) e Cumuruxatiba, Alcobaça e 

Caraíva (BA) (ANJOS, 2005; VASCONCELOS, 2010). Ainda na região nordeste do 

país, destacam-se níveis elevados de radiação na região fosforita em Paulista-PE, em 
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rochas cálcio silicática anfibolítica em Pedra-PE e na região do Seridó, entre os estados 

de Paraíba e Rio Grande do Norte (AMARAL, 1987; DELGADO, 1993; SANTOS 

JÚNIOR, 2006; SPACOV, 2016). 

Muitos autores no país estudaram areias de praias e sedimentos com o objetivo 

de se estabelecer os níveis de referência para a radiação natural e identificar novas áreas 

de background elevado (ALENCAR, 2005; VASCONCELOS, 2010). Particularmente, 

Freitas e Alencar conduziram um trabalho para determinar as taxas de dose gama e a 

distribuição dos radionuclídeos naturais nas areias da praia de Ilha Grande-RJ 

(FREITAS, 2004). 

Cabe observar que a região mineradora de Mariana-MG e adjacências, onde 

ocorreu o desastre na Barragem de Fundão, não é considerada uma área de background 

elevado de acordo com a classificação de HENDRY. Entretanto, em sua bacia de 

rejeitos poderia conter material classificado como NORM ou TENORM, porque no 

processo de extração de minério de ferro, muitos destes materiais de ocorrência natural 

tiveram suas concentrações alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 — SÉRIES RADIOATIVAS 

A desintegração de isótopos naturais de número atômico elevado, dando origem 

a outro isótopo também radioativo e assim sucessivamente, até alcançar uma forma 

isotópica estável, constitui uma série de decaimento radioativo ou série radioativa 

natural. 

Na natureza são encontradas três séries de desintegração de isótopos naturais, 

que se iniciam com o 
238

U (série do urânio natural), com o 
232

Th (série do tório) e com o 

235
U (série do actínio-urânio). As duas primeiras (série do 

238
U e do 

232
Th) são as 

principais responsáveis pelas exposições naturais do homem na Terra (UNSCEAR, 

1993; UNSCEAR, 2000). 

Do ponto de vista dosimétrico, as séries radioativas naturais do 
238

U e do 
232

Th 

são as que mais contribuem para a taxa de dose equivalente proveniente de fontes 

naturais, com participação média da ordem de 1,33 mSv/ano (56% da dose total) e 0,33 

mSv/ano (14% da dose total), respectivamente, totalizando ambas cerca de 70% da dose 

total (UNEP, 2016; DAMASCENA, 2015 ). 

A Figura 2 apresenta as formas de decaimento das séries radioativas naturais do 

232
Th e 

238
U, respectivamente, indicando todos os isótopos presentes, até que cheguem a 

uma forma estável (UNSCEAR, 1993). 

As três vias pelas quais os radionuclídeos podem atingir o ser humano são: (a) 

ingestão; (b) inalação e, (c) exposição externa e contaminação da derme. 

Os radionuclídeos naturais depositados internamente em diversos órgãos do 

corpo humano por ingestão derivam de 3 fontes principais: ingestão de poeira, ingestão 

de alimentos e ingestão de água. 
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Figura 2 – Cadeia de decaimento radioativo para as séries naturais de 
232

Th e 

238
U (inferior). 

 

Uma fração significativa de radionuclídeos pode vir de outras fontes, como por 

exemplo, o 
210

Pb existente nos cigarros e alguns produtos hortifrutigranjeiros, e os 
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produtos de decaimento do radônio dissolvidos nos fluidos do organismo. A fonte 

primária do 
210

Po, o qual é responsável pela maior parte da dose equivalente devido à 

esta subsérie, é o 
210

Pb (UNSCEAR, 2000; PONTEDEIRO, 2006).  

 

3.2 – ESPECTROMETRIA GAMA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

As modernas técnicas de exploração de radioatividade presente no meio 

ambiente, incluindo a determinação dos radioisótopos das séries de Urânio e Tório, 

avançaram significativamente com o desenvolvimento de modernos instrumentos 

eletrônicos para medir a radioatividade natural na superfície terrestre.  

O primeiro de tal instrumento, o contador Geiger-Müller, com pouca 

sensibilidade era usado unicamente de forma quantitativa. Na década de 50, com o 

desenvolvimento do cintilômetro baseado no detector de raios gama de cristal de iodeto 

de sódio, as medidas de sensibilidade aumentaram consideravelmente, permitindo a 

realização de levantamentos aerogamaespectrométricos. Este acréscimo na sensibilidade 

encorajou pesquisadores não somente identificar e medir a radioatividade como, 

também, relacioná-la com a concentração e distribuição dos radionuclídeos naturais, 

particularmente o urânio. Após a II guerra mundial, deu-se uma intensa exploração de 

urânio, principalmente para uso bélico, gerando a necessidade de pesquisas de novos 

depósitos desse mineral (IAEA, 1991; LICÍNIO, 2002).  

Logo, os primeiros resultados aerorradiométricos foram obtidos nos EUA, antiga 

URSS, Canadá e na Austrália em 1951. A espectrometria gama em laboratório, terrestre 

ou aérea, começou a ser aplicada amplamente na exploração mineral e monitoramento 

ambiental principalmente entre os anos 60 e 70. Entre as principais aplicações da 

gamaespectrometria, pode-se citar: identificação de pontos de afloramento de intrusões 

ígneas (RIBEIRO, 2014), caracterização de intrusões indiferenciadas (ULBRICH, 

2009), prospecção mineral (FORNAZZARI, 2003; CARRINO, 2007), estudo de 

crateras de impacto (VASCONCELOS, 2012), análise da influência de fertilizantes com 

derivados do urânio em rios e afluentes, exploração petrolífera (SAUNDERS, 1987; 

LÜNING, 2003; IAEA, 2003), controle ambiental em áreas com vazamento radioativo 

(IAEA, 2003), dentre outros. 
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A introdução de cristais semicondutores para espectrometria de fótons X e gama 

em meados da década de 60 tornou possível a análise, não apenas em laboratório com 

também “in situ”, para determinação das concentrações de radionuclídeos em amostras 

ambientais (IAEA, 1991). A espectrometria gama de alta resolução, com detectores 

semicondutores, constitui um método de alta precisão para medir a concentração de 

radionuclídeos naturais e antropogênicos no ambiente de modo geral. O caráter multi-

elementar e não-destrutivo, característico da espectrometria gama, torna-a muito útil na 

maioria dos problemas ambientais quando se deseja resposta rápida e grande cobertura 

espacial (RAMOS-LERATE, 1998; DAVIS, 2004). No presente estudo, as 

concentrações dos radionuclídeos 
238

U, 
232

Th e 
40

K, foram investigadas. Para isto, as 

amostras de antes e depois do rompimento da barragem foram armazenadas por 30 dias 

visando alcançar o equilíbrio radioativo entre 
238

U e seus produtos de decaimento e o 

mesmo para o 
232

Th. 

 

3.2.1 – Aerogamaespectrometria 

Os radionuclídeos das séries naturais do 
232

Th e 
238

U, acrescentando-se o 
40

K, 

apresentam comportamentos químicos distintos de acordo com a matriz em que se 

encontram e suas concentrações dependem da evolução geológica regional, o que 

resulta em concentrações características em função dos diferentes tipos de sedimento, 

rocha ou solo. Isso se dá devido aos intemperismos químico e físico que ocorrem 

durante a formação e transformação das rochas, além de terem diferentes solubilidades, 

de forma que as relações entre estes radionuclídeos primordiais podem ser utilizadas 

para caracterizar/diferenciar formações geológicas (WOLLEMBERG, 1990).  

Por exemplo, para o Estado do Rio de Janeiro as areias e argilas do Quaternário 

apresentam em média atividades para o 
238

U de (56,94  37,87) Bq.kg
-1

, 
232

Th de (22,88 

 13,40) Bq.kg
-1

 e 
40

K de (215,8  182,4) Bq.kg
-1

; já os granitos e leucogranitos do 

Proterozóico Sup. estes valores correspondem em (83,43  43,41) Bq.kg
-1

; (35,42  

12,43) Bq.kg


 e (449,9  261,4) Bq.kg
-1

, respectivamente, (LICINIO, 2002).  

Os fatores de intemperismo eólico associados a gradientes de temperatura e 

percolação de água também são fatores responsáveis pela mudança na composição das 

rochas e de sedimentos. O aumento de contato na superfície dos grãos minerais sofre 
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oxidação em contato com o ar e formam complexos nas águas intersticiais. Essas 

diferentes formas de intemperismo atuam definitivamente na redistribuição espacial e 

química desses radionuclídeos, já que alteram a sua reatividade química (LEINZ, 2001). 

 Os levantamentos aerogeofísicos e, em particular, os mapeamentos 

aerogamaespectrométricos, constituem-se em ferramentas que possibilitam determinar, 

em alta resolução espacial, o estado atual de distribuição de radionuclídeos, o que 

permite inferir a dose ambiental. 

 

3.3 — ESTIMATIVA DA DOSE DE RADIAÇÃO GAMA NATURAL  

     

A taxa de dose gama externa no ar a 1 metro acima da superfície do solo foi 

estimada usando a Equação 4 (BECK, 1972; UNSCEAR, 2000)   

  

                            �̇� =  (0,427𝐴𝑈 + 0,662𝐴𝑇ℎ + 0,043𝐴𝐾)(nGy. ℎ−1)                        (4)  

                                             

  

Em que, 


D (nGy.h
-1

) representa a taxa de dose absorvida no ar derivada unicamente de 

fontes terrígenas e AU , ATh e AK representam as concentrações em atividades em 

(Bq.kg
-1

) para 
238

U, 
232

Th e 
40

K, respectivamente.  

 

3.4 — ATIVIDADE DE EQUIVALENTE DE RÁDIO (Raeq ) 

    

Este parâmetro foi estabelecido para representar as atividades de 
226

Ra
, 232

Th e 

40
K por uma grandeza única que considera o risco por radiação, ou seja, um índice 

comum dado em Bq.kg
-1

 denominado Equivalente de Rádio (Raeq), que é um índice 

bastante utilizado como padrão de segurança na avaliação da exposição da população em 

residências (BERETKA, 1985; MEDHAT, 2009). Este índice é um parâmetro importante 

na investigação da dose, ou na avaliação do risco radiológico. Tal modelo pode ser 

calculado pela Equação 5 e baseia-se ou na medição direta do 
226

Ra ou com o uso de 
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produto de decaimento da série do urânio (
214

Pb, por exemplo) de meia-vida curta em 

equilíbrio radioativo:  

                        𝑅𝑎𝑒𝑞 =  𝐴𝑅𝑎 + 1,43𝐴𝑇ℎ + 0,077𝐴𝐾 (𝐵𝑞. 𝑘𝑔−1)                      (5) 

Em que, ARa , ATh e AK são as atividades de
 226

Ra, 
232

Th e 
40

K, respectivamente. 

Tornou-se um importante indicador na análise das normas de segurança em 

radioproteção, para os indivíduos do público. Portanto, o uso seguro de solos, britas, 

areias e sedimentos em material de construção não deverá exceder o nível de referência 

de 370 Bq.kg
-1

, segundo recomendação da OECD (OECD, 1979). Outros limites foram 

estabelecidos para usos destes materiais em indústrias, estradas e em pontes (HASSAN, 

2010) e (ADEMOLA, 2008). 

 

 

3.5 — ÍNDICE DE RISCO RADIOLÓGICO EXTERNO  

 

Esta atividade é muito usada como indicador do risco radiológico externo e se 

baseia na premissa de que 370 Bq.kg
-1

 de 
226

Ra ou 259 Bq.kg
-1

 de 
232

Th ou 4810 Bq.kg
-1

 

de 
40

K corresponde ao limite de dose de 1 mSv para indivíduos do público (UNSCEAR, 

1977). Outro índice a ser considerado na avaliação da exposição proveniente de materiais de 

construção é o índice de risco radiológico, Hexterno, que foi calculado para as amostras 

coletadas no Rio Doce utilizando o modelo proposto por (KRIEGER, 1981): 

                                     𝐻𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜= {
𝐴𝑅𝑎

370
+

𝐴𝑇ℎ

259
+

𝐴𝐾

4810
}  ≤ 1                                   (6) 

 

Deve-se, no entanto, observar que este modelo conservativo proposto por Krieger 

se aplica a residências com paredes de espessura infinitamente fina, sem portas ou 

janelas, e foi adotado inicialmente para limitar a taxa de dose devida ao emprego de 

areias, solos e sedimentos em material de construção, considerando o limite de dose 

para materiais de construção que é de 1,5 mSv.a
-1

, conforme ICRP (ICRP, 1977).  
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3.6 — ÍNDICE DE RISCO RADIOLÓGICO INTERNO    

   

Outro índice utilizado aqui é o Índice de Risco Radiológico Interno e é definido 

de forma similar ao Índice de risco radiológico externo (KRIEGER, 1981), e descrito 

pelo modelo da Equação (7), que quantifica o risco de exposição interna pela inalação do 

radônio e seus produtos de decaimento. Se a atividade máxima de 
226

Ra é metade do nível 

de referência aceitável, então, o risco radiológico interno, Hinterno, será menor que a 

unidade.   

                                        𝐻𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜= {
𝐴𝑅𝑎

185
+

𝐴𝑇ℎ

259
+

𝐴𝐾

4810
}  ≤ 1                                 (7) 

 

 

3.7 — EQUIVALENTE DE DOSE EFETIVA ANUAL     

 

A dose equivalente é a dose absorvida no corpo humano, modificada para se ter 

uma avaliação do efeito biológico da radiação; constitui-se na dose equivalente efetiva a 

soma dessas doses, multiplicada pelos respectivos fatores de ponderação do órgão ou 

tecido irradiado (UNSCEAR, 2000). 

Para se estimar a dose efetiva anual deve-se considerar o fator de conversão da 

dose absorvida no ar para a dose efetiva e o fator de ocupação externo, Equação 8. 

Utilizaremos a taxa de dose obtida para as concentrações dos radionuclídeos naturais 

nos sedimentos do Rio Doce, adotaremos o fator de conversão de 0,7 Sv.Gy
-1

 

(UNSCEAR, 2000) da dose absorvida no ar para a dose efetiva recebida pelos adultos e 

consideraremos que uma pessoa passa, em média,  20% do tempo fora de casa. O 

equivalente de dose efetiva anual foi calculado da equação (KURNAZ, 2007): 

 

      𝐴𝐸𝐷𝐸(µ𝑆𝑣. 𝑎−1) = {�̇�(nGyh−1)[8760(ℎ. 𝑎−1)][0,2.0,7(𝑆𝑣. 𝐺𝑦−1)]}. 10−3        (8) 

 

Entretanto, em outros lugares do mundo, torna-se importante estimar a AEDE 

considerando comunidades rurais vivendo em países de clima tropical, onde a maior 
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parte da população trabalha e reside. Logo, a AEDE depende de fatores como hábitos da 

população local, tipo de atividade e condições climáticas (AROGUNJO, 2004).  

No caso do desastre da Barragem de Fundão há um predomínio populacional 

com perfil rural, constituído por agricultores, pescadores e trabalhadores em 

mineradoras da região em uma região de clima tropical. Em razão disso, pode-se utilizar 

uma abordagem baseada em condições climáticas mais realistas, as quais diferem do 

modelo de fator de ocupação adotado pela UNSCEAR. Desta forma, para estimar a dose 

a qual a população desta região estaria exposta, utilizaremos um fator de ocupação 

externo de 0,20, conforme recomenda a UNSCEAR, e depois comparamos os resultados 

com o uso do fator de 0,30, conforme Arogunjo, válido para climas similares, o que na 

prática significa um acréscimo de 50% na AEDE. 

 

3.8 — EQUIVALENTE DE DOSE NAS GÔNADAS ANUAL    

   

Trata-se de uma medida da implicação genética do Equivalente de Dose Anual 

em relação ao órgão com maior peso na radiossensibilidade humana (gônadas). O 

equivalente de dose anual nessas condições para as gônadas (AGDE) foi calculado, 

utilizando a seguinte formulação (KURNAZ, 2007; RAVISANKAR, 2014), Equação 9: 

 

          𝐴𝐺𝐷𝐸(µ𝑆𝑣. 𝑎−1) = 3,09𝐴𝑈 + 4,18𝐴𝑇ℎ + 0,314𝐴𝐾          (9) 

 

3.9 – AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS 

 

Segundo o Guia para Expressão da Incerteza de Medição (ISO GUM), que 

recomenda e orienta a expressão da estimativa de incertezas de medição, após o 

mapeamento cuidadoso e classificação das principais fontes de incerteza associadas a 

cada grandeza, deve-se quantificar essas incertezas para que estas possam ser 

combinadas compondo assim a incerteza expandida Segundo o Comitê Consultivo para 

Guia em Metrologia (JCGM, 2008). Assim, se devem classificar as incertezas em dois 

únicos grupos, a saber: 
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a) Incertezas do tipo A – Dados obtidos a partir de medições e estatística descritiva 

de medições realizadas. 

b) Incertezas do tipo B – Dados obtidos por estimativa, inferência ou conhecimento 

prévio sobre a fonte de incerteza (certificados e manuais). 

Logo, qualquer medição ou calibração será influenciada obrigatoriamente por 

incertezas associadas à repetitividade, resolução ou padrão/instrumento.  

       A propagação de incertezas, de acordo com o método de medição utilizado, 

pode ser feita por meio de incertezas relativas. Deste modo, será possível combinar 

quadraticamente as incertezas relativas, ou seja, o percentual que cada incerteza 

representa do respectivo valor da grandeza. Logo, todas as incertezas, 

independentemente da unidade de entrada, deverão ser expressas em percentual. 

      Esta forma de abordagem e tratamento de incertezas possibilita resultados 

bastante próximos daqueles obtidos quando se aplica o método das derivadas parciais. 

Quanto mais simples for a equação que relaciona as grandezas de interesse, melhor será 

o resultado obtido pelo procedimento adotado para incerteza relativa.  
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CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de Estudo  

O estuário do Rio Doce está localizado em torno das coordenadas 19,6ºS e 

039,8ºO, de acordo com a Figura 3. Segundo a classificação de Köppen, o clima local é 

do tipo “Aw” com verão quente e úmido e inverno seco. A região do delta do Rio Doce 

em si caracteriza-se por sedimentos arenosos e argilosos, incluindo níveis carbonosos 

cenozoicos e, em sua maior parte, aluviões atuais e terraços que datam do terciário e 

quaternário (IBGE, 1996). As precipitações máximas ocorrem entre dezembro e janeiro 

com média de 244,4 mm e as mínimas em julho com média de 50,3 mm.  

 

Amostragem e Preparo das Amostras  

 

Os pontos no interior do Rio Doce foram acessados de barco e a coleta dos 

sedimentos foi realizada de forma manual, com luvas, e com a utilização de utensílios 

plásticos descontaminados. A coleta foi feita com coluna d’água de aproximadamente 1 

m e as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos com fechos herméticos.  

A Tabela 2 mostra a posição geográfica das amostras coletadas no domínio do 

estuário. Para cada ponto apresentado aqui, foram coletadas amostras de sedimentos 

antes (DATA: 10/09/2014) e depois (DATA: 27/11/2015) da chegada da lama de 

rejeitos de minério.  

No laboratório, as amostras após terem removidos seus gravetos e pequenos 

fragmentos de cascalho, foram desidratadas a 60º C em placas de petri plásticas 

descartáveis e, em seguida, colocadas em estufa por 24 horas; depois de desagregadas 

foi feito o processamento físico de preparo. Como o sedimento era muito fino, não 

houve necessidade de peneiramento. 
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Tabela 2 – Posição geográfica das amostras de sedimento 

coletadas no estuário do Rio Doce (ES). 

Identificação dos pontos 

amostrais 
Latitude Longitude 

RD-1 19
o
33'32.64"S 39

o
50'25.76"O 

RD-2 19
o
34'27.64"S 39

o
48'42.60"O 

RD-3 19
o
35'13.28"S 39

o
47'51.60"O 

RD-4 19
o
36'43.68"S 39

o
48'36.90"O 

RD-5 19
o
37'10.29"S 39

o
48'45.54"O 

RD-6 19
o
37'29.91"S 39

o
48'50.27"O 

RD-7 19
o
37'48.29"S 39

o
49'1.47"O 

RD-8 19
o
38'28.94"S 39

o
48'34.84"O 

RD-9 19
o
38'29.30"S 39

o
48'48.44"O 

RD-10 19
o
39'13.96"S 39

o
48'56.94"O 

RD-11 19
o
39'5.36"S 39

o
48'49.90"O 

 

 

Depois as alíquotas foram integradas objetivando um único padrão, 

homogeneizadas e disposta em frascos com geometria padrão para análise de 

espectrometria gama de alta resolução no laboratório de baixa atividade do Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, LNMRI / IRD. Os sedimentos e 

materiais em suspensão em águas de superfície são frequentemente heterogêneos devido 

às mudanças de pequena escala no regime hidrológico e as alterações geomorfológicas 

na bacia hidrográfica. Esta variabilidade poder ser minimizada, tomando-se um número 

maior de sub-amostras (aqui foi adotado um mínimo de 5), que foram misturadas em 

uma única amostra integrada.  

Do total de vinte e duas (22) amostras coletadas nas campanhas, 11 antes e 11 

depois nos mesmos sítios, 5 sub-amostras representativas e com maior massa foram 

misturadas para compor uma única amostra na condição antes (como também na 

condição depois) com massa aproximada de 409 g, padronizando-se as massas de cada 

integração. Para o método analítico de espectrometria, as amostras foram colocadas em 

frascos de plástico (pote de contagem) de forma cilíndrica com diâmetro de 5,5 cm e 

10,0 cm de altura (IAEA, 2003). Assim, os potes foram preenchidos na geometria de 

contagem para até 3 cm de altura. Em seguida, o pote com tampa, mas vazio, foi pesado 

em balança analítica de 4 casas decimais no próprio laboratório.  
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Após o registro do valor “branco” obtido na balança, foi adicionada a quantidade 

de amostra até a marca de 3, correspondente a uma massa de aproximadamente 400 g. O 

recipiente foi hermeticamente lacrado de modo que não apresentasse qualquer forma de 

porosidade ou vazamento para 
222

Rn e 
220

Rn, colocado uma etiqueta de identificação 

com código, tipo de amostra e data do preparo. Então se deu a segunda pesagem na 

mesma balança e o valor da massa com o recipiente cheio foi registrado. Estas amostras 

foram levadas para um armário apropriado para depósito, aguardando-se a melhor data 

para atingir o equilíbrio radioativo para as séries de 
232

Th e 
238

U e serem analisadas no 

sistema de espectrometria gama. 

Figura 3 – Área de estudo na região do Delta do Rio Doce, de acordo com os               

pontos amostrais da Tabela 2. 
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4.1  —  SISTEMA DE MEDIÇÃO POR ESPECTROMETRIA GAMA 

O sistema de medição utilizado pertence ao Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes – LNMRI / IRD, da marca CANBERRA, composto de um 

detector de Germânio Hiperpuro (HPGe) modelo GX4020 com janela de Berílio, 

equipado com um pré-amplificador modelo 2002CSL, Criostato modelo 7500SL-RDC-

14 e sistema de aquisição DAS 1000 (Digital Spectrum Analyzer) que integra o 

amplificador (ADC) e fonte de alta tensão de até 5000 V. O detector possui blindagem 

de chumbo para níveis de baixa radiação de fundo (BG).  

A eficiência relativa do detector GX4020 é de 40% e a resolução (FWHM)  ≤  

2,00 keV na energia de 1332 keV e  ≤ 1,20 keV na energia de 122 keV. A faixa em 

energia para medição neste detector está compreendida entre 12 keV a 3 MeV (ver 

Figura 4). O programa utilizado para identificação dos radionuclídeos e o cálculo da 

atividade foi o “Gamma Acquisition & Analysis”, o qual faz parte do conjunto de 

programas fornecido pelo fabricante.  

     Figura 4 – Sistema de espectrometria gama do LNMRI, com detector de Ge, 

blindagem e programa de aquisição e análise de dados, para medição de 

radioatividade natural em amostras ambientais. 
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Os sistemas de medição por espectrometria gama não necessitaram de um 

controle rigoroso das condições ambientais. Bastando manter o aparelho de ar 

condicionado em funcionamento na temperatura entre 19 a 23 °C no intuito de 

prolongar a vida útil da instrumentação utilizada. Igualmente foi utilizado um aparelho 

desumidificador, de modo a reduzir a umidade relativa do ar. Portas e janelas são 

mantidas fechadas para evitar a presença ou acúmulo de poeira.  

Para os dados de entrada associados ao modo de decaimento dos radionuclídeos 

foi utilizada a base de parâmetros nucleares na biblioteca de referência do Laboratório 

Nacional Henri Becquerel (CHECHEV, 2011) e as medições foram realizadas no 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes – IRD. 

Todas as amostras analisadas foram retiradas da sala de amostras. Foi definido 

um protocolo específico para os dados de entrada, inerente ao programa. Foram também 

definidos: o tempo de contagem para a matriz sedimento; o tipo de curva de calibração 

em eficiência para a geometria de contagem adotada; e a biblioteca de parâmetros 

nucleares a ser usada, com informações de energias, meias-vidas, intensidades de 

emissão, incertezas associadas, massa.  

 A Tabela 3 mostra os radionuclídeos empregados, suas energias de decaimento 

assim como as probabilidades de emissão de raios gama (intensidade) e a incerteza na 

probabilidade de emissão entre parênteses. 

 

Tabela 3 – Dados dos radionuclídeos de interesse deste estudo. 

Radionuclideos Nuclídeos Filhos Energia Intensidade 

    (keV) (%) 
238

U(
226

Ra) 
214

Bi 609,31 45,49(19) 

  1120,29 14,91(3) 
232

Th (
228

Ac) 
228

Ac 338,32 11,40(41) 

  911,2 26,20(8) 
226

Ra 
214

Pb 295,21 18,414(36) 
40

K análise direta 1460,82 10,55(11) 

 

Após 30 dias de armazenagem a fim de alcançar o equilíbrio radioativo, as 

amostras foram analisadas no sistema de detecção com germânio hiperpuro (HPGe), 
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com eficiência relativa de 40% e resolução < 2 keV para a energia de 1332 keV (
60

Co). 

A correção devida à atenuação para sedimento foi realizada para todas as amostras em 

cada energia de interesse, segundo o modelo de Cutshall e procedimento padrão adotado 

no LNMRI (CUTSHALL, 1983; BOSHKOVA, 2001), sendo consideradas as transições 

gama de maior intensidade. Nenhuma correção de geometria foi necessária, pois 

amostras e padrões foram contados no espectrômetro na mesma posição e frascos de 

plástico na mesma forma cilíndrica e volume.  

Para a determinação do fator de atenuação foram consideradas as transições gama 

de maior intensidade das fontes padrão, ver Tabela 3, de tal modo que todos os valores 

obtidos para a correção por atenuação, em função da energia e densidade específica do 

material, são aplicados a cada transição gama utilizada para determinação da 

concentração de atividade. 

 Nos cálculos das atividades citadas, a atividade inicial de cada radionuclídeo 

padrão foi usada como referência, o qual havia sido certificado pelo Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD). 

 

                                                     𝐴 = 𝐴0𝑒−𝜆𝑡                                                  (10) 

Em que,  

A é a concentração de atividade do radionuclídeo que se deseja obter, em Bq.kg
-1

; A0 é a 

atividade inicial para o padrão; em λ é a constante de decaimento do radionuclídeo no 

padrão.  

Ao final das contagens para cada amostra ambiental, determinaram-se as 

atividades específicas de acordo com a Equação 11 (CARNEIRO, 2009; DLUGOSZ-

LISIECKA, 2013): 

                             𝐴𝑘 
(𝐵𝑞. 𝑘𝑔−1) =  

𝐶𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎,𝑘

ɛ𝑘.𝑡.𝐼𝑦,𝑘.𝑚𝑘
                                                  (11) 

Em que, Cliquida,k é contagem líquida da área total do fotopico do k-ésimo 

radionuclídeo; єk  = é a eficiência do detector para o k-ésimo radionuclídeo (obtido pela 

curva de eficiência com o padrão); t é o intervalo de tempo de contagem (s); Iy,k é a 
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probabilidade de emissão gama do k-ésimo radionuclídeo considerado; m é a massa da 

amostra em quilogramas (kg).  

Quando o radionuclídeo de interesse apresenta duas (2) ou mais energias de 

raios gama, toma-se a atividade final do radionuclídeo como a atividade média 

ponderada dessas energias, sendo a probabilidade de desintegração o fator de 

ponderação.  As concentrações para 
238

U foram determinadas usando os descendentes 

do 
226

Ra, que são de 
214

Bi e 
214

Pb nas energias mostradas Tabela 3, enquanto que a 

concentração de 
232

Th foi obtida através do descendente 
228

Ac. 

A incerteza associada à atividade é estimada a partir dos componentes 

individuais: incerteza para contagem líquida sobre o fotopico (A), eficiência em função 

de cada energia de interesse obtida na curva de eficiência construída para tal fim e 

descrita abaixo (B), incertezas relacionadas às intensidades gama e obtidas em tabela de 

dados nucleares (B) e incerteza nas pesagens das amostras (B). Os demais foram 

negligenciados. Como todos estes componentes foram convertidos em porcentagem, a 

incerteza final, estimada em planilha específica sobre o valor da atividade, é obtida 

simplesmente pela soma quadrática de cada componente, como segue: 

 

           𝜇𝐴  = 𝐴. √(𝜇𝐶 𝐶)2) + (𝜇𝜀 𝜀)2) + (𝜇𝐼 𝐼)2) + (𝜇∆𝑡 ∆𝑡)2) + (𝜇𝑚 𝑚)2)⁄⁄⁄⁄⁄  (12) 

 

A incerteza no intervalo de tempo da contagem, ∆𝑡, pode ser considerada muito 

pequena visto que o computador do sistema de aquisição de dados geralmente é 

rastreado ao padrão hora do Observatório Nacional.  

Na situação de 
238

U e 
232

Th, em que a concentração de atividade obtida para um 

determinado radionuclídeo possui mais de uma transição gama bem intensa, o valor da 

atividade para o radionuclídeo é dado pela média ponderada, levando em conta a 

atividade de cada uma das energias gama consideradas, dividida pelo inverso da 

variância desta atividade, em conformidade com a equação a seguir: 

                                             �̅� = ∑ (𝐴𝑘 𝜇𝑘
2)/(∑ 1

𝜇𝑘
2⁄𝑘⁄𝑘 )                                         (13) 
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De modo que �̅� é a Atividade por unidade de massa média ponderada para o 

radionuclídeo, dado em Bq.kg
-1

; 𝐴𝑘 é a Atividade por unidade de massa, em Bq.kg
-1

 

para a energia gama k; 𝜇𝑘 é a incerteza associada à concentração de atividade, em 

Bq.kg
-1. 

 

Para a validação com fontes de referência, levantou-se a curva de calibração em 

eficiência (Figura 5) utilizando-se um coquetel radioativo padrão certificado pelo 

LNMRI / IRD, contendo os seguintes radionuclídeos e suas atividades certificadas: 
60

Co 

(2002,243  9,229) Bq, 
 65

Zn (2571,467  18,524) Bq,
 134

Cs (2390,962  11,181) Bq e 

137
Cs (2029,989  14,289) Bq. As atividades utilizadas para este padrão foram 

corrigidas para a data de referência de confecção do padrão (Equação 10). O mesmo 

frasco das amostras foi medido vazio (“branco”) para servir como referência da radiação 

de fundo (background).  

Este frasco não foi preenchido com água, ou mesmo outro sedimento, pois nada 

se conhecia acerca dos níveis de radioatividade natural do material que seria analisado 

como “branco”. O tempo de contagem utilizado para padrão e amostra foi de 60.000 

segundos.  

A Figura 5 mostra a curva de Eficiência versus Energia correspondente do 

radionuclídeo de interesse. Os dados experimentais obtidos com os padrões certificados 

foram ajustados a um polinômio de terceiro grau a partir do qual se obteve o melhor 

valor de R
2 

(~0,992). 
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Figura 5 – Curva de Eficiência X Energia (keV) ajustada aos dados 

experimentais. 
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Em medições com amostras ambientais ou de locais com radioatividade natural, 

é comum se conhecer a atividade mínima detectável ou AMD, a qual corresponde ao 

menor valor de concentração de atividade que a amostra deve conter para que a 

detecção de um determinado radionuclídeo seja possível, em função das características 

do sistema de medição e dos métodos analíticos adotados (GILMORE, 1995). De 

acordo com a literatura especializada, esta AMD para um determinado radionuclídeo 

pode ser expressa por:  

 

𝐴𝑀𝐷 = [ 4,66.
√𝐵𝑘

𝜀.𝐼.𝑚.∆𝑡
 ]                                          (14) 

 

 

Em que AMD é a concentração de atividade mínima detectável para o 

radionuclídeo, dado em Bq.kg
-1

; Bk é a área das contagens correspondente a radiação de 

fundo na região de interesse da energia gama k ;  é a eficiência de detecção interpolada 
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na curva  da Figura 5 para a energia gama considerada; I é a probabilidade de emissão 

do fóton gama por desintegração (intensidade), obtida em tabela de dados nucleares 

atualizadas; m é a massa da amostra, em kg; e t é o intervalo de tempo de medição 

(tempo vivo), em segundos. A atividade mínima detectável (AMD) determinada para 

226
Ra (

238
U), 

232
Th (

228
Ac) e 

40
K foi de 0,46, 0,35 e 0,95 Bq.kg

-1
, respectivamente, no 

sistema de espectrometria gama aqui utilizado. 

 

 

4.2 — AEROGAMAESPECTROMETRIA 

 

Os mapas radiométricos são um meio de se avaliar o risco à saúde humana e as 

possíveis medidas contra alguma contaminação antropogênica. Porém, estabelecemos 

uma comparação dos resultados das amostras obtidas para o leito do Rio Doce com tais 

mapeamentos objetivando validar os dados do levantamento aerogeofísico (IAEA, 

1991; KNEPPER, 1985).  

O levantamento aerorradiométrico adotado usou a tecnologia de 

geoprocessamento, permitindo determinar o perfil radiométrico da região do Rio Doce e 

visualizar relações espaciais entre resultados radiométricos para efeito de comparação. 

 O programa computacional para fazer o levantamento foi Idrisi 32, o qual é 

bastante utilizado em diferentes estudos radioecológicos no país (LICÍNIO, 2002; 

EASTMAN, 1999).  

O levantamento aerogamaespectrométrico para a região de interesse (parte do 

Estado do Espírito Santo) foi realizado pela Companhia de Pesquisa e Recursos 

Minerais (CPRM) durante os anos de 2009 e 2010. Foram obtidos teores de eTh, eU e K 

(eTh e eU são os “equivalentes” Th e U que representam uma estimativa dos teores de 

232
Th e 

238
U baseados nos emissores gama da Tabela 3 considerando-se o equilíbrio 

secular.  

O levantamento aerogamaespectrométrico refere-se ao Projeto Geofísico para o 

Estado do Espírito santo executado pela CPRM / Ministério da Defesa com autorizações 

número 896/09 e 897/09. Os vôos ocorreram entre 09/05/2009 e 18/01/2010, totalizando 

124.236 km de perfis. O espectrômetro gama utilizado era da marca Radiation 

Solutions, modelo RS-500, com 1024 canais acoplados com um AG-NAV GPS, cuja 
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exatidão é melhor que 10 m. Para o Projeto, um total de 647,11 horas de vôo foi 

utilizado. As linhas de vôo eram espaçadas de 0,5 km e orientadas na direção Norte-sul. 

A altura de vôo foi 100 ± 15 m acima do solo com aproximadamente uma velocidade de 

270 km/h. O intervalo de aquisição de dados foi de 1 s. O sistema de detecção nuclear 

foi executado por um cristal de iodeto de sódio, NaI(Tl), de grande volume, 2 por 3 

polegadas. A faixa de energia empregada variou: eU (1,66 - 1,86 MeV), eTh (2,41 – 

2,81 MeV) e 
40

K (1,37 – 1,57 MeV).   

A partir desses dados foi construído um mapa de dose externa absorvida. Os 

resultados deste levantamento resultaram em um banco de dados na página internet da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais do Brasil, CPRM, que aqui está 

representado pelos mapas nas escalas de 1:100000 e 1:250000. A Figura 6 resume o 

mapa geológico da região, o mapeamento de dose e a região do baixo curso do Rio 

Doce com os pontos de amostragem de acordo com a Tabela 2. A classificação dos 

dados do levantamento por aerogamaespectrometria foram realizados com o programa 

de geoprocessamento Idrisi 32 da Clark Labs (LICÍNIO, 2002). 
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Figura 6 – (A) domínios geológicos em torno do Rio Doce; (B) mapa de dose por 

aerogamaespectrometria relativo ao quadro (A); e (C) mapa de dose para a região do 

baixo curso e estuário do Rio Doce no Estado do Espírito Santo. 
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4.2.1 Análise estatística para aerogamaespectrometria 

 

Uma das questões importantes deste trabalho é comparar os níveis de 

radioatividade das amostras de sedimentos para os períodos antes e depois do 

rompimento da barragem, no sentido de avaliar o impacto radiológico do evento. Para 

tal utilizamos um teste de hipótese, Student-t, para igualdade de médias, considerando 

que ambas as amostras tem caráter normal e derivam de populações com variâncias 

diferentes, já que as amostras (antes e depois do acidente) derivam de domínios 

geológicos com diferentes características (amostras antes pertencem a terraços 

holocênicos; as amostras de depois contém contribuição de material cambriano). A 

análise Student-t foi desenvolvida para o modo bi-caudal: 

 

                                               𝑡 =  
�̅�𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠−�̅�𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠

√
𝑆𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

2

𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
+

𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠
2

𝑛𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠

                                          (15) 

 

Em que �̅�𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 é a média da atividade do i-ésimo radionuclídeo para a amostra antes do 

acidente e �̅�𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 é a média da atividade do mesmo i-ésimo radionuclídeo para a 

amostra depois do acidente. S é o desvio padrão das amostras. O grau de liberdade 

(d.f.), para o modelo é calculado como:  

                                                             𝑑. 𝑓. =
(

𝑆𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
2

𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
+

𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠
2

𝑛𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠
)

(
𝑆𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

2

𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
)

2

𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠−1
+

(
𝑆𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠

2

𝑛𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠
)

2

𝑛𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠−1

                               (16) 

 

4.3 — COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS 

 

As doses ambientais obtidas pelas atividades das amostras antes e depois, em 

laboratório para 
232

Th, 
238

U e 
40

K, foram aquelas inferidas para o contexto da Figura 6C, 

ou seja, a região estuarina a partir da aerogamaespectrometria, considerando-se o fato 
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do comportamento log-normal na distribuição dos dados pelo levantamento. Em 

seguida, foi definido um intervalo de confiança de 95% pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov e este domínio foi comparado com as doses obtidas pelas amostras para os 

períodos antes e depois do impacto do rejeito.  

Foi adotada a abordagem proposta por Zhou e Gao (ZHOU, 1997) para construir 

o intervalo de confiança log-normal. Consequentemente, a partir da Figura 6C, foram 

aqui obtidos os dados de dose gama pela imagem, o que é equivalente a 127686 dados 

(correspondente ao mesmo número de pixels da imagem). Os dados foram classificados 

e obtida a média classificada e feita a transformação da variável dose, X, em Y = LnX. 

O valor médio obtido da variável transformada foi de 3,30 e o desvio padrão, S, foi 

igual a 0,70. O intervalo de confiança (IC) é escrito da seguinte forma (z = 1,96): 

 

                                       𝐼𝐶 =  �̅� + 
𝑆2

2
 ± 𝑧√

𝑆2

𝑛
+

𝑆4

2(𝑛−1)
                                  (17) 

 

Obtêm-se, assim, o intervalo 3,392 a 3,698. Realizando o anti-logaritmo da variável, 

tem-se e
3,392

 = 29,7 nGy.h
-1

  e  e
3,698 

= 40,4 nGy.h
-1

, respectivamente.   
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 — ESPECTROMETRIA GAMA: ANTES E DEPOIS  

As concentrações em atividades obtidas com a espectrometria gama para os 

radionuclídeos, antes e depois da presença dos rejeitos no estuário do Rio Doce, estão 

apresentadas na Tabela 4.  

Baseando-se na análise estatística apresentada no item 3.1, as atividades 

específicas para 
238

U, 
232

Th e 
40

K apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, mostrando aumento sobre as concentrações ambientais, já no caso do 
40

K, 

houve redução.  

 

Tabela 4 – Atividades de radionuclídeos para amostras antes  

e depois do rompimento da barragem. 

Amostra 
238

U 
232

 Th 
40

K  

  (Bq.kg
-1

)     (Bq.kg
-1

)    (Bq.kg
-1

)  

      

ANTES 15,86 ± 0,99 19,83 ± 1,10 237,15 ± 8,70  

     

DEPOIS 20,70 ± 0,99 31,82 ± 1,30 197,50 ± 7,62  

 

Em média, as concentrações após o rompimento da barragem tiveram aumento 

de 30% e 60% para o 
238

U e 
232

Th, respectivamente. Quanto ao 
40

K, a redução foi de 

17%. A redução sofrida pelo 
40

K supõe-se tratar da migração das regiões de maior 

concentração do isótopo (sedimentos pós-rompimento da barragem) àquelas de menor 

concentração (estuário Rio Doce), influenciada pelos parâmetros fisico‑quimicos, tais 

como saturação de oxigênio, potencial redox e pH, dentre outros (SAPUCAIA, 2005).  
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5.2 - DISTRIBUIÇÃO DE DOSE POR AEROGAMAESPECTROMETRIA 

 

O intervalo de confiança para a dose absorvida externa, determinada a partir da 

aerogamaespectrometria para a área do leito do Rio Doce em Figura 6C, foi de 29,7 

nGy.h
-1

 e 40,4 nGy.h
-1

. Baseando-se na Equação 4, as doses obtidas a partir das análises 

por espectrometria gama para antes e depois do rompimento da barragem foram de 30,1 

e 38,4 nGy.h
-1

, o que significa que ambos os valores estão dentro de um limite de 

2kda média para os valores esperados no contexto regional de onde as amostras 

foram coletadas, conforme pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 7 – Distribuição de dose por aerogamaespectrometria para a Figura 6C 

(k=2). 

 

 

Na parte superior da Figura 7, é indicado o intervalo de confiança log-normal. 

As linhas verticais tracejadas mostram os valores de dose antes e depois, obtidos pela 

análise das amostras de sedimentos. A linha contínua é um ajuste polinomial para a 

distribuição de doses. 
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5.3 — COMPARAÇÕES ENTRE AMOSTRAS DO RIO DOCE COM OUTROS 

LOCAIS 

Tais diferenças encontradas antes e depois refletem claramente a influência das 

porções geológicas da área fonte do minério que deu origem ao rejeito lançado no alto 

Rio Doce, caracterizada por granitos e gnaisses, ao passo que o material da foz do Rio 

Doce tem como domínio geológico os sedimentos fluviais, Figura 6A e 6B. Os 

resultados sugerem que houve um transporte significativo dos radionuclídeos contidos 

nos resíduos da barragem, somados aqueles existentes no leito do rio, após o 

rompimento da barragem. Entretanto, vale ressaltar que estes valores (tanto para as 

condições de antes e depois) são inferiores aos valores médios mundiais (35 Bq.kg
-1

 

para 
238

U, 35 Bq.kg
-1

 para 
232

Th e 370 Bq.kg
-1

 para 
40

K) para estes radionuclídeos em 

sedimentos, conforme UNSCEAR (UNSCEAR, 2000). A Tabela 5 mostra uma 

comparação deste trabalho com valores de sedimentos e solos encontrados em outras 

localidades para pesquisas semelhantes. 

Comparativamente, os aumentos para 
238

U, 
232

Th e 
40

K, na Tabela 5, não 

significaram aumentos globalmente importantes já que a concentração de 
238

U, se 

considerarmos o ponto médio dos valores da Albânia, Algéria, França e Arábia Saudita, 

vemos que os resultados deste estudo são compatíveis com esses países, enquanto que 

para China, Grécia, Holanda, Irlanda e Turquia, os valores aqui obtidos, tanto para antes 

quanto para depois do rompimento, são bem inferiores aos registrados por estes países. 

Para o 
232

Th, considerando os valores médios dos levantamentos realizados na 

Albânia, Argélia, Bélgica, França, Irlanda, Itália e Egito, observa-se que os valores 

deste trabalho são similares aos dos demais países, enquanto que para a Espanha, o 

valor do Rio Doce é maior e para Holanda, Grécia, Turquia, Japão, Arábia Saudita e 

China, estes valores aqui determinados são inferiores aos encontrados naqueles países. 

Para a atividade 
40

K, observa-se que o valor deste estudo para antes do 

rompimento é inferior aos pontos médios da Albânia, Bélgica, Espanha, Egito, França, 

Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Arábia e Japão. Enquanto que o valor encontrado para 

depois do rompimento é cerca de duas vezes inferior aos valores de referência 

registrados para as outras localidades. 
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Tabela 5 – Comparação de atividades (Bq.kg
-1

) entre amostras do estuário do Rio Doce 

com valores de outras localidades. 

País Amostra
1
 Origem

2
 238

U  
232

Th 
40

K  Referência 

        

Albânia Sedsea Agric 0-27 13-40 266-675 TSABARIS 2007 

Argélia Sedsea Ind 11-25 6-32 56-607 BENAMAR 1997 

Bélgica Soil Env " - " 9-47 170-610 DEWORN 1988 

China Soil Ind 26-119 35-228 281-711 ZIQIANG 1988 

Espanha Sedsea Ind " - " 11-16 220-460 LIGERO 2001 

Egito Sedsea Ind  " - " 8-50 16-487 IBRAHIEM 1995 

França Sedriver Ind 9-62 16-55 120-1026 LAMBREC 1992 

Grécia Soil Env 29-110 19-88 152-1593 FLOROU 1992 

Grécia Soil Env 15-1049 18-66 258-2464 TRAVIDO 1996 

Holanda Soil Env 19-47 22-77 290-700 KOSTER 1988 

Irlanda Soil Env 8-120 3-60 40-800 MCAULEY 1988 

Itália Soil Ind " - " 16-62 398-649 BUTTAGLI 1988 

Japão Soil Mine " - " 5-185 75-1400 MEGUMI 1988 

Turquia  Sedriver Ind 16-113 17-87 51-1605 KURNAZ 2007 

Arábia Saudita  Sedsea Ind 11,68 6,21 169,40 EL-TAHER 2018 

Brasil (DoceB) Sedriver Mine 15,86 19,83 237,15 Presente  

Brasil (DoceA) Sedriver Mine 20,70 31,82 197,15 Presente  

1 – Sedsea = Sedimento marinho; Sedriver = Sedimento de Rio; Soil = Solo. 

2 – Agric = Agricultura; Ind = Industrial; Env = Radioatividade natural.  

 

5.4 — PARÂMETROS RADIOLÓGICOS 

A partir das atividades dos radionuclídeos na Tabela 4, foi possível realizar as 

estimativas dos parâmetros radiológicos, conforme mostrados na Tabela 6, e na Tabela 

7 são comparados os parâmetros radiológicos do estudo atual com os de outras 

localidades de diferentes países. 

De acordo com estes resultados, pode-se observar que as doses para antes e 

depois estão abaixo da taxa de dose internacionalmente recomendada de 55 nGy.h
-1 

(UNSCEAR, 1988). 
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Tabela 6 – Parâmetros radiológicos em sedimentos do Rio Doce. 

Amostra     Ḋ Raeq Hexterno   Hinterno     AEDE AGDE 

  (nGy.h
-1

)  (Bq.kg
-1

)     (µSv.a
-1

) (µSv.a
-1

) 

       

ANTES 30,1 ± 0,9 62,5 ± 2,0 0,17 ± 0,01 0,21±0,01 36,9 ± 0,9 206,4 ± 6,7 

       

DEPOIS 38,4 ± 1,0 81,4 ± 2,2 0,22 ± 0,01 0,28±0,01 47,1 ± 1,0 259,0 ± 4,3 

 

 

Tabela 7: Comparação dos parâmetros radiológicos do estudo atual com outras 

localidades. 

Países Raeq Ḋ AEDE AGDE 
Hexterno Hinterno Referências 

  Bq kg
-1

 nGy h
-1

 mSv a
-1

 mSv a
-1

 

Jordânia (solo) 103,1 51,5 0,63 0,33 0,28 0,39 
AL-HAMAMEH, 

2009 

Turquia (Rio Firtina) 149,2 67,2 0,08 0,495 0,4 "-" KURNAZ, 2007 

Malásia (Penang) 696 315 0,38 0,202 1,87 2,9 ALMAYAH, 2012 

Índia (C. Leste 

Tamilnadu) 
84,57 41,70 0,051 0,282 0,228 0,233 

RAVISANKAR, 

2014 

Egito (Mar 

Vermelho) 
63,81 30,69 0,04 "-" 0,17 0,21 

MAHMOUD, 

2012 

Saudi (Golfo de 

Aqaba) 
92,9 45,6 0,056 "-" 0,13 0,28 

AL-TRABULSY, 

2011 

Índia (C. Leste 

Tamilnadu) 
102,56 86,95 0,107 0,333 0,277 0,287 

RAVISANKAR, 

2015 

China 266 124 0,152 "-" 0,84 "-" YANG, 2005 

Rio DoceA-BR 62,5 30,1 0,037 0,206 0,17 0,21 Estudo atual 

 Rio DoceD-BR 81,4 38,4 0,047 0,259 0,22 0,28 Estudo atual 

 

Os resultados para o equivalente de dose efetiva anual (AEDE) foram de 36,91 e 

47,08 µSv.a
-1

 para antes e depois, respectivamente. A média mundial para o equivalente 

de dose efetiva anual é de 70 µSv.a
-1 

(UNSCEAR, 1988). Assim, os valores aqui obtidos 

são inferiores ao valor médio mundial, considerando o fator de ocupação de 0,2 (quando 

se passa 20% dentro da resid. Porém, ao considerarmos fator de ocupação de 0,3 tendo 

em conta a restrição feita por Arogunjo, válida para climas tropicais, estes valores 

sofrem um acréscimo de 50%, mas mesmo assim, não alcançam a média mundial.   
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Para as atividades de equivalente de rádio, antes e depois, mostram que ambos 

os valores são inferiores ao limite de segurança recomendado de 370 Bq.kg
-1

.  

A avaliação do índice de risco radiológico externo mostrou um valor de 0,17 

(antes) e de 0,22 para a irradiação externa, considerando os sedimentos analisados, 

encontrando-se dentro dos padrões de referência (menor ou igual a 1). O índice de risco 

mostra uma contribuição afastada do valor unitário estabelecido como referência, porém 

estando abaixo apenas de regiões estuarinas da China e Malásia. Para índice de risco 

radiológico interno, o resultado mostrou um valor de 0,21 (antes) e 0,28. Também se 

encontra abaixo da unidade, porém o valor antes, mesmo sendo similar aos demais 

países, apresenta valor para depois bem acima deles. 

Isto significa que a taxa de dose gama externa neste estudo é pelo menos 30% 

menor que o registrado por Beretka (BERETKA, 1985). 

No caso do equivalente de dose anual nas gônadas (AGDE) obtivemos 206,4 e 

259,0 µSv.a
-1

, para antes e depois do rompimento, respectivamente. Estes valores se 

comparados ao valor médio mundial de 300 µSv.a
-1

, mostram que os resultados deste 

estudo são inferiores cerca de 31,2% e 13,7% para antes e depois do rompimento da 

barragem, respectivamente. Estes resultados não excedem o valor limite recomendado e, 

mesmo assim, deve ser avaliado com cuidado, principalmente porque depois do 

rompimento da barragem do Fundão, o risco à saúde em órgão reprodutor teve um 

acréscimo de aproximadamente 25,5%. 

Além da determinação do valor médio da taxa de dose externa original da 

região, foram também determinadas por aerogamaespectrometria as dimensões 

espaciais da calha do rio que fica exposta durante o auge da estação seca na região. As 

estações de estiagem na região tem se intensificado nas ultimas décadas, na ultima seca, 

no ano de 2016 o rio Doce ficou completamente seco a partir da cidade de Colatina, à 

aproximadamente 108,7 km de distância do estuário. Essa área de leito do rio exposto 

foi estabelecida em 90,7 km
2
. Com a adição dos sedimentos provenientes do 

rompimento da barragem cria-se um novo campo de exposição à população, pois essa 

área fica disponível para o trânsito de pessoas, assim como os sedimentos ficam 

disponíveis ao transporte pela ação do vento e a sua redistribuição pelas regiões do 

entorno durante grande parte do ano.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO  

 

 Amostras de sedimento foram analisadas por meio da técnica de espectrometria 

gama em que foram determinadas as concentrações em atividade de 
238

U, 
232

Th e 
40

K no 

estuário do Rio Doce-ES em condições anterior e posterior a chegada de rejeitos de 

mineração da Samarco S.A.   

 As análises por espectrometria gama em laboratório e levantamento 

aerogamaespectrométrico mostraram-se eficientes como ferramental para estimar os 

parâmetros radiológicos devido à ruptura da barragem de Fundão por meio dos valores 

de concentração de atividade, em uma região que ainda não havia informação publicada 

sobre estes radionuclídeos.  

As concentrações médias destes radionuclídeos em amostras de sedimentos em 

condições naturais e impactadas estão dentro dos valores da literatura internacional. 

 Foram obtidos com as medições valores para a taxa de dose absorvida no ar (D), 

atividade de equivalente de rádio (Raeq), índice de risco radiológico externo (Hexterno), 

índice de risco radiológico interno (Hinterno), equivalente de dose efetiva anual (AEDE), 

equivalente de dose nas gônadas anual (AGDE).  

Os valores obtidos para Ḋ variaram de 30,1 a 38,4 nGy.h
-1

, enquanto que o Hexterno 

variou de 0,17 a 0,22, e o Hinterno variou de 0,21 a 0,28, respectivamente. O equivalente 

de dose nas gônadas anual (AGDE) foi de 206,4 a 259,0 Sv.a
-1

. Considerando a média 

mundial de 300 Sv.a
-1

, a condição pré e pós-desastre são menores que esta média, mas 

a condição pós-desastre não pode ser desprezada pois, indica uma acréscimo de 25,5% 

com relação a condição pré-desastre. Todos os parâmetros radiológicos encontram-se 

abaixo dos níveis de referência. 

 O equivalente de dose efetiva anual, considerando as condições tanto antes (36,9 

Sv.a
-1

) como depois (47,1 Sv.a
-1

), são inferiores a média mundial (70 µSv.a
-1

), 

podendo-se supor que o risco à saúde não é significativo, mesmo com o acréscimo em 
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torno de 28% após o rompimento da barragem. Isto não descarta a importância de outras 

rotas de contaminação que devem ser investigadas. 

 Os resultados para atividade equivalente de rádio, considerando as proporções 

usuais para sedimentos, areias, utilizadas como insumo de material de construção, 

mostram que as faixas de 62,5 (antes) a 81,4 Bq.kg
-1

, se agregadas a outros materiais, 

permanecem abaixo do valor estabelecido de 370 Bq.kg
-1

. 

 Os resultados desta assinatura radiométrica para os sedimentos do Rio Doce são 

comparáveis aos levantamentos aerogeofísicos para sua região adjacente, em torno de 

5%, comprovando assim o potencial de tais levantamentos para fins de rastreamento e 

controle e para suprir base de dados para estudos das condições de pré-existência.  

Este aspecto não descarta a importância de outras vias de contaminação que 

devem ser investigadas, dados o aumento observado nas atividades dos radionuclídeos. 

Sugere-se que uma investigação seja aprofundada para estes radionuclídeos, 

principalmente devido sua alta solubilidade e suas implicações para a potabilidade das 

águas superficiais. 

 Sugere-se também realizar uma análise prospectiva sobre a presença de NORM 

ou TENORM em amostras de sedimentos da região ribeirinha dos rios Gualaxo do 

Norte, Carmo e Rio Doce, que foram inundados de lama, e em alguns casos destruídos, 

contendo rejeitos de mineração da barragem, além de estimar a exposição ao risco 

interno e externo e o equivalente de dose anual da população local. Estas informações 

servirão de parâmetros de referência para uma avaliação geral do impacto radiológico 

ambiental causado por quaisquer mudanças que tenham ocorrido nas fontes potenciais 

de radioatividade natural; 

Subsidiar o interesse de órgãos públicos, tais como CNEN, IAEA e outras 

instituições, em pesquisar e criar regras para o bom entendimento do problema 

TENORM, além de desenvolver ferramentas eficazes com o intuito de se conhecer os 

riscos potenciais e proteger à saúde humana e o meio ambiente devidos a exposição à 

radiação ionizante em qualquer sítio de processamento mineral no país. 
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ANEXO A 

 

A.1. INTRODUÇÃO 

Considerando que a investigação no país tem sido realizada para minérios 

contendo Cobre, Silício, Manganês, Zinco, Ouro e Ferro explorados na atividade 

mínero-industrial em geral, a literatura especializada tem registrado a presença 

acentuada de teores de Urânio e Tório, como produto secundário no processo de 

extração e beneficiamento de metais preciosos (BERETKA, 1985; CARRINO, 

2007; FREITAS, 2004; PONTEDEIRO, 2006). Alguns materiais radioativos de 

ocorrência natural e tecnologicamente modificados, TENORM, porém, possuem 

altas concentrações de radionuclídeos que resultam em elevadas exposições (EL-

TAHER, 2018; FORNAZZARI, 2003; FLOROU, 1992; VERÍSSIMO, 2016).  

Não seria surpresa, portanto, se rejeitos oriundos do processo de extração e 

beneficiamento mineral apresentassem níveis significativos de TENORM. Os 

setores empresariais responsáveis por gerar TENORM, nesta ordem, são: a) 

mineração; b) produção de energia nuclear; c) extração de óleo e gás; d) tratamento 

de água; e e) produção bens de consumo para a sociedade. Entretanto, muitos dos 

materiais que são assim classificados possuem apenas teores de radioatividade em 

níveis de traço (parte por milhão ou trilhão) e estão presentes no nosso ambiente 

cotidiano.  

Os órgãos públicos, por exemplo, CNEN, IAEA e outras instituições, têm 

interesse em pesquisar e criar regras para o bom entendimento do problema 

TENORM, além de desenvolver ferramentas eficazes com o intuito de conhecer os 

riscos potenciais e proteger a saúde humana e o meio ambiente devidos a exposição 

à radiação. 

Com o aumento em torno de 50% dos níveis de radioatividade, antes e após o 

rompimento da barragem de Fundão, como foi demonstrado anteriormente, foi 

estendida a investigação in loco, incluindo medições ambientais em 20 pontos 

situados nas regiões que margeiam o rio Gualaxo, bem próximos do local onde se 

deu o desastre ambiental, com o objetivo de verificar a presença de TENORM 

associado aos rejeitos liberados após o grave acidente, e em quais níveis de 

concentração se encontram atualmente. 
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Para isto, inicialmente foi realizada a monitoração com o uso do detector 

identificador no modo Taxa de Dose nos pontos localizados ao longo das margens 

direita e esquerda o rio Gualaxo, onde houve um predomínio acentuado da lama. 

Apesar de decorrido mais de dois anos do desastre ambiental, a lama de rejeitos 

ainda não foi retirada nem removida dos locais atingidos, e os habitantes ribeirinhos 

deram continuidade às suas vidas rotineiras, dentro do possível, prosseguindo suas 

principais atividades exercidas antes do rompimento, tais como agricultura, 

pecuária, pesca, lazer, mineração e outras. 

Para realizar a investigação inicial recomendada, o detector escolhido foi aquele 

amplamente utilizado por autoridades de segurança em espaços públicos onde se 

realizam grandes eventos ou em monitoração de área em ambientes próximos a 

instalações nucleares ou radiativas. Nestes locais são exigidos instrumentos com 

precisão radiométrica, além de robustez e eficiência. Estes devem fornecer 

informações qualitativas / quantitativas dos cenários rotineiros ou acidentais onde 

houver a chance de causar erros grosseiros na identificação falsa de radionuclídeos 

ou nas leituras de taxa de dose incorretas.  

 

A.2. OBJETIVO 

Relatar as taxas de dose de radiação gama resultantes de monitoração efetuada 

em diferentes pontos em torno da barragem de Fundão, onde ocorreu o desastre, 

para verificar a possibilidade de ter sido liberado material radioativo junto com a 

lama de rejeitos. 

 

A.3. LOCAL 

O levantamento dosimétrico foi realizado em pontos próximos a Bento 

Rodrigues, povoado vizinho a barragem e fortemente atingido pela lama de rejeitos, 

como pode ser visto na Figura A.1, e ao longo das margens do Rio Gualaxo, nas 

localidades de Paracatu de Cima e Paracatu de Baixo, distantes cerca de 50 km da 

barragem de Fundão (ver Figuras A.2 e A.3). 
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Figura A.1. - Vista do que restou do povoado de Bento Rodrigues após ter sido 

atingido pela lama de rejeitos da Samarco. 

 

 

Figura A.2 – A rala cobertura vegetal vista nas cercanias do distrito de Paracatu de 

Cima, mais de dois anos depois de ter sido inundada com a lama liberada da 

barragem. 
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Figura A.3 – O estrago causado pelos rejeitos minerais que invadiram 

completamente as residências em Paracatu de Baixo. 

 

 

 

A.4. EQUIPAMENTO 

O detector identificador é composto por três sondas sensíveis a radiação, a saber: a) 

um cristal cintilador para registrar espectros de radiação gama; b) um detector do tipo 

Geiger-Müller para efetuar medições de dose e de taxa de dose; e c) um detector do tipo 

3
He exclusivo para medir radiação de nêutrons. Logo, o Identificador encontra-se 

capacitado para monitorar em campo as contagens de radiação gama e nêutrons (quando 

aplicável) ao mesmo tempo em que pode registrar a energia e intensidade da radiação. 

Também faz a identificação de fontes radioativas com base no espectro adquirido. 

Neste trabalho, foi utilizado apenas o modo taxa de dose, dada em Sv/h, de acordo 

com a Figura A.4, em pontos situados bem próximos à superfície do solo e à distância 

de um metro do mesmo, conforme recomenda o manual do fabricante (de acordo com: 

User Manual identiFINDER® 2, 2010.  Digital Handheld Gamma Spectrometer with 

Radionuclide Identification. ICX™, Technologies.) 

O identificador possui uma tela de uso muito favorável, com três botões cujas 

funções correspondem a escolha do tipo de medição, de fácil compreensão. A tela para a 

taxa de dose gama fornece leitura em Sv/h. Embora robusto, o equipamento não é 
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muito pesado, podendo ser manipulado sem dificuldades. A versão usada aqui é um 

NHG+, de 1,25 kg, e dimensões de 24,9 x 9,4 x 7,6 cm. 

Figura A.4: Detector portátil com software para identificação de 

radionuclídeos e leitura de taxa de dose. 

 

As leituras resultantes do levantamento dosimétrico devem ser empregadas com a 

devida cautela, pois uma correção na resposta, angular e de direção, influencia 

diretamente os levantamentos feitos em monitoração de campo. O tempo necessário 

para se realizar com segurança uma leitura não estava disponível no manual do 

fabricante, assim como não se dispunha da eficiência de detecção, em função da energia 

da radiação, e as dependências direcional e angular do equipamento. 

 

A.5. METODOLOGIA 

O experimento teve início utilizando-se a fonte “padrão” de 
137

Cs, caracterizada 

como fonte de baixa atividade e, portanto, devido às condições experimentais, capaz de 

realizar os testes no equipamento fora do ambiente onde ocorreu o desastre.  Os testes 

com a fonte seguiram o procedimento recomendado assim como àqueles necessários 

para obter valores para a radiação de fundo, dentro do limiar de detecção do 

equipamento. 
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A primeira medida realizada foi o levantamento da radiação de fundo (background- 

denominada BG) ainda no Rio de Janeiro e em Mariana, em locais considerados 

neutros, ou seja, de baixíssimo nível de radiação natural. 

A seguir, foram determinados o tempo necessário para obter a taxa de dose, com a 

fonte de 
137

Cs posicionada junto a fonte e a 1 metro do detector na direção vertical e a 

cerca de 45°, conforme recomendação do fabricante. Verificou-se que cerca de 30 

segundos eram suficientes para registrar cada taxa de dose no ambiente, bem como 

contaminação em superfícies.  

 

A.6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a radiação de fundo foi aqui considerado um valor médio de 0,008 Sv/h e foi 

considerado um tempo de leitura de cerca de 30 segundos para obtenção de cada taxa 

de dose nos pontos definidos. Não se dispunha de informações sobre fatores de 

correção devido às dependências direcionais e angular do monitor. Em cada ponto 

escolhido foram feitas três leituras. Todas as medições efetuadas foram descontadas da 

radiação de fundo, conforme Tabela A.1. Um total de 20 medições foi realizado nos 

pontos considerados. 

O acesso ao povoado se dá pelas guaritas controladas por guardas da empresa 

Samarco. Os pontos medidos nas imediações de Bento Rodrigues foram: Portaria 

central Samarco, Portaria Samarco à margem esquerda do rio Gualaxo, Ponte sobre o 

rio Gualaxo, Portaria Renova. Não foi permitido o acesso ao povoado sem autorização 

da empresa.  

Os valores de taxa de dose média obtidos nos levantamentos próximo ao povoado 

de Bento Rodrigues foi de 0,064 Sv.h
-1

. Em seguida, foram feitas medições às 

margens do rio Gualaxo em Paracatu de Cima e Paracatu de Baixo, cujos resultados 

foram de 0,020 e 0,036 Sv.h
-1

, respectivamente. A Tabela A.1 mostra os resultados da 

monitoração em campo na região de Bento Rodrigues e Paracatu.  

Como as taxas de dose foram obtidas em Sv.h
-1

, para efeito de comparação com as 

análises laboratoriais na região estuarina, estas leituras foram convertidas para Sv.a


, 

ou seja, o valor médio da taxa de dose medida foi multiplicado por um fator de 8760.  
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Tabela A.1- Dados indicativos de taxa de dose média 
*
 (Sv.h

-1
) da região de 

Bento Rodrigues e Paracatu obtidos em pontos situados à jusante da barragem de 

Fundão ao longo do curso do Rio Gualaxo, afluente do Rio Doce (04/02/2018). 

 

Entrada Bento 

Rodrigues  

Paracatu de Cima 

 

Paracatu de 

Baixo  

Radiação de 

fundo da região  

0,064 0,020 0,036 0,008 

 

 
* 

Para ser estimada a incerteza total da campanha realizada na região do rio Gualaxo, 

deve ser levado em conta: a) a distância da medida ao solo; b) o ângulo de inclinação do 

detector em relação ao ponto medido; c) o fator de calibração em laboratório; d) 

flutuações estatísticas e) a dependência energética; e) o nível da radiação de fundo em 

local neutro.  

Não devem ser descartadas as variáveis ambientais locais, como temperatura, umidade 

no ar e pressão atmosférica, componentes estes que necessariamente devem ser 

incorporados às análises realizadas durante a execução do programa de monitoração 

ambiental. 

Assim, tem-se um valor mínimo de 175 Sv.a
-1

 e máximo de 560 Sv.a
-1

, 

respectivamente. A média mundial para o equivalente de dose efetiva anual é de 70 

µSv.a
-1

. Isto mostra que os níveis de radioatividade devido ao rompimento da barragem 

estão acima dos valores medidos para a região estuarina, situando-se de 2 a 8 vezes 

acima da média mundial.  

Cabe, no entanto, observar que estes valores devem ser confirmados por um 

programa de monitoração ambiental (PMA), incluindo os aspectos hidrológicos, 

demográficos, geológicos, climatológicos e sócio-ambientais que contemplem análises 

laboratoriais radiométricas para 
238

U, 
232

Th e 
40

K bem como a realização de 

levantamentos aerogeofísicos para a região de Bento Rodrigues - Paracatu, abrangendo 

os municípios de Governador Valadares e Colatina. Os cálculos para o equivalente de 

dose efetiva anual, em função da atividade medida nos pontos escolhidos na região, 
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indicam que estes materiais podem ser classificados como TENORM, cuja fração 

presente nos rejeitos oriundos do desastre teria sido gerada no próprio processo de 

extração e beneficiamento de minério que ocorre na região.   
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