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RESUMO 

 

 
No Nordeste do Brasil, mais precisamente na região que compreende a costa do estado 

de Pernambuco à Paraíba, com 150 km de extensão e 4 km de largura, pesquisadores 
descobriram em meados da década de 40, a presença de fosforitos marinhos com altos teores 
de fosfato. Atualmente, o local onde era realizada a mineração, encontra-se completamente 
habitado. Tendo em vista as evidentes modificações antrópicas da área, este estudo objetivou 
a monitoração radiométrica in situ nas cidades do norte da região metropolitana do         
Recife - Pernambuco, sendo elas: Abreu e Lima, Igarassu, Olinda e Paulista, estimando-se a 
dose efetiva ambiental na qual a população local está sujeita. Para obtenção dos resultados foi 
utilizado um detector do tipo discriminador, modelo Gamma Surveyor®, da marca GF 
Instruments®. Foram monitorados noventa e um pontos, cada um em triplicata, ao longo das 
quatro cidades, padronizando-se as medidas no ar a 1 m da superfície do solo, com um tempo 
de contagem de 190 segundos para cada medida. Os dados obtidos para as taxas de dose 
ambiental foram tratados no Departamento de Energia Nuclear – UFPE, no período de 2012 a 
2013. Os resultados variaram de 1,99 a 7,59 mSv.a-1, com uma média de 2,60 ± 0,69 mSv.a-1. 
Apesar dos valores se apresentarem discrepantes, quando vistos de maneira geral percebe-se 
que a região apresenta-se bastante homogênea, no que diz respeito à média da taxa de dose 
efetiva para cada cidade. Em se tratando de radioatividade natural e considerando a taxa de 
dose mundial média como sendo de 2,4 mSv.a-1, os resultados obtidos neste estudo mostram 
que a região não está mais sob influência das atividades de extração do fosfato, apresentando 
valores dentro do limite de normalidade previsto pelo Comitê Científico das Nações Unidas 
para os Efeitos da Radiação Atômica. 
 

 

Palavras-chave: radioecologia; dosimetria; radiometria.  
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ABSTRACT 
 
 

In Brazil´s northeast, more exactly in the coast region embracing from Pernambuco to 
Paraíba states, comprising a 600 km2 area; researchers have discovered in mid-40`s, marine 
phosphorite presence with high phosphate concentrations. Nowadays, the region where 
mining has carried out is fully inhabited. Due to direct anthropic modifications in the region, 
the aim of this study was the in situ radiometric monitoring in the northern Recife-
Pernambuco´s metropolitan region cities, that is: Abreu e Lima, Igarassu, Olinda and Paulista 
cities; estimating the environmental effective dose, which local population is subjected. A 
discriminator detector, model Gamma Surveyor®, by Instruments® brand GF. Ninety-one 
points was monitored, triplicate each, alongside these four cities, standardizing the air 
measurement at 1 m from the soil surface, with a time counter of 190 seconds for each 
measurement. The obtained data for the environmental dose rates were treated at the Nuclear 
Energy Department – UFPE, during 2012-2013 years period. Results varied from 1,99 to  
7,59 mSv.y-1, presenting 2,60 ± 0,69 mSv.y-1 average. Despite discrepant values, when it has 
viewed in general, it can realize  that the region has become quite homogeneous as regards 
effective dose rate average for each city. In the case of  natural radioactivity and considering 
global dose rate average as 2.4 mSv.y-1, the results of this study shows that the region is no 
longer under the influence of phosphate mining activities has carried out, showing values 
within normal limits recommended by the Scientific Committee of the United Nations for the 
Atomic Radiation Effects. 
 
 
Keywords: radioecology; dosimetry; radiometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presença da radioatividade no meio ambiente faz com que os seres humanos sejam 

expostos às radiações ionizantes. Esta pode ser detectada em diversos compartimentos do 

ecossistema, sendo determinada em solos, rochas, água e vegetais (VASCONCELOS, 2009). 

A radioatividade ambiental, em sua grande maioria, é derivada de radionuclídeos 

naturais, classificados como primordiais/terrestres, presentes na crosta terrestre desde sua 

formação, e os cosmogênicos, estes últimos, formados por interação de raios cósmicos com 

elementos presentes na atmosfera. Alguns radionuclídeos antrópicos, derivados de testes e 

acidentes nucleares, também contribuem para o aumento dos níveis de radiação do meio 

ambiente (MELO, 2008; UNSCEAR, 2000). 

Em decorrência da exposição aos radionuclídeos naturais, o homem tem estado em 

busca do conhecimento dos riscos causados pela radiação em regiões onde existem altos 

níveis de radioatividade natural (LIMA, 1996; VASCONCELOS, 2009). 

As mais importantes fontes terrestres para exposição, incluem o 40K, o 87Rb e os 

radionuclídeos derivados das séries naturais do 238U e do 232Th (AMARAL, 1994). 

Segundo Lima (1996), no Brasil existem várias áreas com radioatividade natural 

elevada devido a presença de radionuclídeos derivados das séries do 238U e do 232Th. Uma das 

mais conhecidas está localizada na costa do estado do Espírito Santo, que apresenta areias 

monazíticas; e as regiões de intrusão alcalina no estado de Minas Gerais. Convém destacar a 

faixa sedimentar do Nordeste do Brasil, que se estende desde a costa pernambucana até a 

paraibana com aproximadamente 150 km de extensão e 4 km de largura média, onde 

levantamentos radiométricos constataram a existência de urânio em jazidas de fosfato. 

 O teor de P2O5, em rochas fosfáticas de origem sedimentar, pode variar desde valores 

menores que 10% em regiões próximas ao mar, crescendo lentamente na direção oeste, até 

alcançar valores maiores que 30% em uma região denominada “fosfato rico”, onde foi 

explorada para a produção de fertilizantes (MELO, 2008; REZENDE, 1994). 

 Pesquisadores como Lima (1996) e Amaral (1987, 1994) perceberam a grande 

importância de estudo que a região urano-fosfática representou para o avanço das pesquisas 

científicas no Nordeste. A região que segundo Amaral (1994) apresentava concentrações de 

urânio na faixa de 10 a 530 ppm de U3O8 em amostras de solo, encontra-se atualmente 

povoada.  
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Com as evidentes modificações antrópicas, e considerando que o fosfato da área não é 

mais extraído, observou-se a necessidade de novos estudos comparativos e complementares 

da área, objetivando estabelecer uma monitoração radiométrica in situ da região após a 

habitação local. 

 Neste estudo foram priorizadas quatro cidades localizadas no norte da região 

metropolitana do Recife, em função de terem sido as localidades mais exploradas na época da 

extração do fosfato, a saber: Abreu e Lima, Igarassu, Olinda e Paulista. Nelas foi avaliada a 

exposição gama externa, construindo um perfil radiométrico atual da região. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Radioatividade Ambiental 

 

Grande parte da dose de radiação recebida pela população provém de fontes de 

radiação natural. Um aumento desta exposição ocorre em função da localização geográfica de 

cada área do planeta, origem geológica dos solos, história climática, hidrológica, uso do solo e 

até mesmo com base no estilo de vida dos indivíduos (MELO, 2008; VASCONCELOS et al., 

2010). 

As fontes naturais são representadas por radionuclídeos primordiais presentes na Terra 

desde a sua formação, a maioria das séries radioativas naturais do 238U (meia-vida de   

4,5x109 anos), do 235U (T1/2: 7,0x108 anos) e do 232Th (T1/2: 1,4x1010 anos). O 40K        

(T1/2:1,3 x 109 anos), também contribui para a exposição gama ambiental, formando em seus 

decaimentos 40Ca e 40Ar (VILLAVERDE, 2008). 

A radiação terrestre contribui com cerca de 83% da dose média anual, o que 

corresponde a 2,0 mSv.a-1. Disso, 13% decorre do 40K, 53% do Rn, e 17% corresponde aos 

outros radionuclídeos das séries naturais do 238U e do 232Th (MELO, 2008). 

Segundo Melo (2008), cerca de 95% da população mundial pode estar inserida em 

áreas onde a taxa de dose anual varia de 0,3 a 0,6 mSv, sendo essa exposição, decorrente 

desde os raios cósmicos a radionuclídeos primordiais, o restante, encontra-se inserido em 

áreas com níveis superiores ao valor médio de 2,4 mSv.a-1 estimado pela  UNSCEAR (2000). 

Conforme Lima (1996), os elementos radioativos presentes no meio ambiente, são 

divididos em três grupos: no primeiro, estão os radionuclídeos com meias-vidas da ordem da 

idade da Terra, onde estão inseridos o 235U, 238U e 232Th e que decaem para elementos 

radioativos chegando a isótopos estáveis do chumbo. No segundo grupo, estão os 

radionuclídeos derivados das séries naturais e que possuem meias-vidas curtas em relação à 

idade da Terra. O terceiro grupo é constituído pelos elementos formados por meio da 

interação dos raios cósmicos com átomos presentes na atmosfera. 

 Os esquemas de decaimento das séries do 235U, 238U e 232Th, estão representados nas 

Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente. A série do actínio, iniciada pelo 235U (T1/2: 7 x 108 anos), 

também conhecida como 4n+3, descrita na Tabela 1, é negligenciada no cálculo da dosimetria 

ambiental, devido a baixa abundância isotópica, aproximadamente 0,71% do urânio natural. 
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Tabela 1. Série natural de decaimento radioativo do 235U. 

URÂNIO – 235 

ISÓTOPO T1/2 
αααα ββββ γγγγ 

(MeV) 

235U 7,13x108 a 
4,36 (18%) 
4,39 (57%) 

4,1 – 4,6 (8%) 
- 

0,143 (11%) 
0,185 (54%) 
0,204 (5%) 

231Th 25,64 h - 0,300 (~100%) 0,026 (2%) 
0,084 (10%) 

231Pa 3,43x104 a 
5,01 (<20%) 
4,99 (25,4%) 
4,94 (22,8%) 

- 0,027(6%) 
0,29 (6%) 

227Ac 22 a 
4,95 (48,7%) 
4,94 (36,1%) 
4,87 (6,9%) 

0,046 (100%) 0,070 (0,08%) 

227Th 18,17 d 
5,76 (21%) 
5,98 (24%) 
6,04 (23%) 

- 
0,050 (8%) 

0,237 (15%) 
0,31 (8%) 

223Ra 11,68 d 
5,61 (26%) 

5,71 (53,7%) 
5,75 (9,1%) 

- 
0,149 (10%) 
0,270 (10%) 
0,33 (6%) 

219Rn 3,92 s 
6,42 (8%) 
6,55 (11%) 
6,82 (81%) 

- 0,272 (9%) 
0,401 (5%) 

215Po 1,83x10-3 s 7,38 (100%) - - 

211Pb 36,1 m - 
0,95 (1,4%) 
0,53 (5,5%) 

1,36 (92,4%) 

0,405 (3,4%) 
0,427 (1,8%) 
0,832 (3,4%) 

211Bi 2,16 m 6,28 (17%) 
6,62 (83%) 0,60 (0,28%) 0,351 (14%) 

207Tl 4,79 m - 1,44 (100%) 0,897 (0,16%) 

207Pb Estável 

Legenda: a = ano; d = dia; h = hora; m = minuto; s = segundo; T1/2 = meia-vida física.  

Fonte: SANTOS JÚNIOR (2009); IAEA (2003). 

 

A série do Urânio (Tabela 2), é iniciada pelo 238U (T1/2: 4,5 x 109 anos), emissor alfa. 

Também chamada de 4n + 2, nesta série destaca-se o sexto elemento, 226Ra (T1/2 = 1600 anos) 

que decai por emissão α formando o 222Rn (T1/2: 3,8 dias) que é um gás nobre. Os quatro 

elementos seguintes são descendentes de meia-vida curta do radônio (218Po; 214Pb; 214Bi e 
214Po). Outros elementos importantes são: 234U (T1/2: 2,5 x 105 anos) e 230Th                       

(T1/2: 7,5 x 104 anos), por apresentarem longo tempo de meia-vida, sendo ambos emissores 
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alfa. A série chega ao final, quando o 210Po decai por emissão alfa, dando origem ao 206Pb, 

que é um elemento estável (MELO, 2008; LIMA, 1996). 

 

Tabela 2. Série natural de decaimento radioativo do 238U. 

URÂNIO – 238 

ISÓTOPO T1/2 
αααα ββββ γγγγ 

(MeV) 
238U 4,5x109 a 4,15 (23%) 

4,19 (77%) - - 

234Th 24,1d - ~0,1,03 (19%) 
0,191 (81%) 

0,063 (3,5%) 
0,093 (4%) 

234Pa 1,2 m - 2,29 (98%) 0,765 (0,30%) 
1,001 (0,60%) 

234U 2,5x105 a 4,72 (28%) 
4,77 (72%) - 0,053 (0,2%) 

230Th 8,0x104 a 4,62 (24%) 
4,68 (76%) - 0,068 (0,6%) 

0,142 (0,07%) 

226Ra 1.600 a 4,60 (5,5%) 
4,78 (94,5%) - 0,186 (4%) 

222Rn 3,8 d 5,49 (~100%) - 0,510 (0,07%) 

218Po 3,05 m 6,11 (100%) 0,33 (100%) - 

214Pb 26,8 m - 1,03 (6%) 0,295 (19%) 
0,352 (36%) 

214Bi 19,8 m 5,61 (100%) 3,26 (100%) 0,609 (47%) 

214Po 1,62x10-4s 7,83 (100%) - 0,799 (0,014%) 

210Pb 22 a 3,7 (1,8x10-8%) 0,017 (85%) 
0,064 (15%) 0,047 (4%) 

210Bi 5,0 d 
4,93 (60%) 
4,89 (34%) 
4,59 (5%) 

1,155 (100%) - 

210Po 138,4 d 5,30 (100%) - 0,803 (0,0011%) 
206Pb ESTÁVEL 

Legenda: a = ano; d = dia; h = hora; m = minuto; s = segundo; T1/2 = meia-vida física.  

Fonte: SANTOS JÚNIOR (2009); IAEA (2003). 

 

Já a série 4n, que tem como elemento precursor o 232Th (T1/2: 1,4 x 1010 anos), 

conforme os dados apresentados na Tabela 3, realiza 11 transmutações, destacando a 

importante emissão gama do seu décimo elemento, o 208Tl (T1/2: 3,1 meses), com 100% de 

probabilidade de emissão de fóton com energia de 2,614 MeV. Nesta série, os elementos 
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apresentam meias-vidas baixas, onde apenas o seu elemento precursor possui tempo de meia-

vida relevante (MELO, 2008; SANTOS JÚNIOR, 2009). 

 

Tabela 3. Série natural de decaimento radioativo do 232Th. 

TÓRIO – 232 

ISÓTOPO T1/2 
αααα ββββ γγγγ 

(MeV) 
232Th 1,4x1010 a 3,95 (24%) 

4,01 (76%) - - 
228Ra 5,7 a - 0,055 (100%) - 

228Ac 6,13 h - 2,11 (100%) 
0,34 (15%) 

0,908 (25%) 
0,96 (20%) 

228Th 1,9 a 5,34 (28%) 
5,42 (71%) - 0,084 (1,6%) 

0,214 (0,3%) 
224Ra 3,64 d 5,45 (5,5%) 

5,68 (94,5%) - 0,241 (3,7%) 

220Rn 55,6 s 6,30 (~100%) - 0,55 (0,07%) 

216Po 0,15 s 6,78 (100%) - - 

212Pb 10,6 h - 0,580 0,239 (47%) 
0,300 (3,2%) 

212Bi 60,6 m 6,05 (70%) 
6,09 (30%) 2,25 (100%) 

0,040 (2%) 
0,727 (7%) 

1,620 (1,8%) 

208Tl 3,1 m - 1,80 (100%) 

0,511 (23%) 
0,583 (86%) 
0,860 (12%) 

2,614 (100%) 
212Po 3,0x10-7 s 8,78 (100%) - - 

208Pb Estável 

Legenda: a = ano; d = dia; h = hora; m = minuto; s = segundo; T1/2 = meia-vida física.  

Fonte: SANTOS JÚNIOR (2009); IAEA (2003). 

 

2.1.1 Urânio 

 

O urânio é o elemento de ocorrência natural com maior número atômico. Ocorre na 

forma de três isótopos radioativos: 238U, 235U e 234U, com abundâncias isotópicas de 99,28%, 

0,71% e 0,0058%, respectivamente (LIMA, 1996; EISENBUD; GESELL, 1997).   

Segundo Amaral (1994), o urânio tem uma ocorrência natural em solos que varia de 1 

a 4 mg de urânio por quilo de solo. O nível do urânio pode aumentar de acordo com os teores 

de argila e matéria orgânica presentes no solo, em decorrência da alta afinidade.  
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O urânio encontra-se presente em aproximadamente cem tipos de minerais, 

classificados como primários e secundários, sendo os  principais a uraninita, a pechblenda e a 

coffinita. Sua concentração pode variar de acordo com a formação geológica do local, sendo 

que as rochas graníticas apresentam maiores teores, principalmente devido ao ciclo 

geoquímico do urânio, que começa e termina com uma rocha ácida (SANTOS JÚNIOR, 

2009). As rochas metamórficas, areias monazíticas, depósitos de fosfatos e os minerais como 

carnotita e uranita podem conter teores elevados de urânio (LIMA, 1996). De acordo com 

Santos Júnior (2009) em rochas fosfáticas, o teor médio deste elemento pode chegar a 120 

mg.kg-1. A atividade média do 238U em solos é de 25 Bq.kg-1. 

Quando introduzido por via oral ou nasal, o urânio tende a se distribuir por todo o 

corpo, mas sempre apresentando concentrações maiores nos ossos. Porém, quando ingerido 

vai rapidamente para a corrente sanguínea, devido as suas características físico-químicas, 

apresentando absorção pelo sistema gastrointestinal de cerca de 1,4% em um homem 

referência sendo uma quantidade de 10 a 30 mg diária de urânio solúvel, suficiente para 

produzir toxicidade nos rins (AMARAL, 1994; AQUINO, 2006). 

 

2.1.2 Rádio 

 

O rádio, presente em todas as séries radioativas naturais, apresenta maiores 

concentrações nos minerais de urânio e tório. A média de concentração no solo para este 

elemento é de 0,8 ng.kg-1. Dos quatro isótopos naturais, os mais relevantes do ponto de vista 

geoquímico e radiométrico são o 226Ra e o 228Ra (SANTOS JÚNIOR, 2009). 

O 226Ra é um dos radionuclídeos mais importantes da série do 238U, devido à sua longa 

meia-vida de 1.600 anos, similaridade com o cálcio e seu decaimento alfa, cuja energia é de 

4,78 MeV (94,5%) e 4,61 MeV (5,5%), além disso apresenta emissão gama de 186 keV com 

3,5% de probabilidade de emissão e atividade média na superfície do solo de 25,9 Bq.kg-1 

(SANTOS JÚNIOR, 2009; GAZINEU, 2005; EISENBUD; GESELL, 1997). 

Rochas graníticas, metamórficas e depósitos sedimentares em regiões fosfáticas, 

possuem traços desse radionuclídeo. Em solos, sua disponibilidade depende da geoquímica do 

urânio, sendo o 226Ra o principal responsável pela produção do 222Rn, que apresenta um risco 

potencial quando inalado, devido a seus produtos de decaimento (AMARAL, 1994). 

 O 228Ra, formado pelo decaimento do 232Th por emissão de partícula alfa, possui meia-

vida de 5,8 anos. O decaimento deste isótopo, se dá por emissão beta, formando o 228Ac, que 

por sua vez possui uma meia-vida de 6,13 horas. Devido ao comportamento do tório, 
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extremamente insolúvel, as concentrações do 228Ra podem ser controladas de acordo com a 

distribuição de seu elemento precursor (EISENBUD; GESELL, 1997; MELO, 2008). 

  

2.1.3 Tório 

 

O tório é cerca de três a quatro vezes mais abundante que o urânio. É um elemento de 

difícil dissolução, porém, a formação de complexos inorgânicos com íons como: Cl-, F- e OH-, 

facilita sua mobilidade em meio hídrico (TONETTO; BONOTTO, 2002). 

Com seis isótopos naturais, 227Th,  228Th,  230Th,  231Th,  232Th e  234Th, o tório é 

resultado do decaimento das três séries radioativas naturais. O 232Th, elemento responsável 

por uma das principais séries radiotivas, possui uma meia-vida física de 1,41 x 1010 anos e 

decai por emissão de partícula alfa com energia de 4,01 MeV (77,8%) e 3,95 MeV (22,1%), 

apresentando também emissão gama com energia de 63,8 keV (0,267%).  

Presente na maioria de rochas e solos, o 232Th apresenta um risco a saúde humana que 

pode ser classificado como radiológico e químico, devido a seus descendentes radioativos. 

Possui uma tendência a se depositar em órgãos do corpo humano como o fígado, rins, baço e 

na medula óssea (SANTOS JÚNIOR, 2009). 

Os países com maiores ocorrências de tório são:  Brasil e Índia, por possuírem regiões 

cujo solo arenoso apresenta grandes concentrações de monazita, mineral com altos teores de 

tório e de onde vem sido obtido comercialmente. Este mineral contém cerca de 3 a 9% de 

ThO2 associado aos elementos terras raras. Outros principais minerais onde o tório é 

encontrado são a torita e torianita (EISENBUD; GESELL, 1997; LAURIA et al., 2003). 

Em solos, a média de concentração do 232Th é de 9 mg.kg-1, com uma atividade 

específica média mundial de aproximadamente 40 Bq.kg-1 (SANTOS JÚNIOR, 2009). Em 

rochas do tipo granítica, pode apresentar uma concentração média de 17 mg.kg-1, podendo 

chegar a uma atividade específica de 70 Bq.kg-1 (SANTOS JÚNIOR, 2009; EISENBUD; 

GESELL, 1997). 

Dos demais isótopos deste elemento, dois são provenientes da série 4n + 3, o 227Th e o 
231Th. Com meia-vida de 25,6 horas, o 227Th é produto de decaimento do 227Ac, que por 

emissão de partícula beta, decai para este elemento. Já o 231Th, é produto direto da emissão de 

partícula alfa do 235U, e apresenta um tempo de meia-vida de 18,7 dias.  

Iniciando a série 4n +2, o 238U, por emissão de partícula alfa, decai para um outro 

radioisótopo do tório, o 234Th, com meia-vida física de apenas 24 dias. Nesta mesma série 

radioativa, pode-se encontrar, a partir do decaimento do 234U, o 230Th que apresenta um tempo 
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de meia-vida consideravelmente alto, quando comparado aos demais isótopos relacionados 

neste parágrafo, cerca de 7,5 x 104 anos. Para finalizar os radioisótopos do tório, o único 

elemento presente na série 4n, que tem como elemento precursor o 232Th, é o 228Th. Este, 

possui um tempo de meia-vida de 1,9 anos, e é produto de decaimento por emissão de 

partícula beta do terceiro elemento desta série, o 228Ac (LIMA, 1996; EISENBUD; GESELL, 

1997; SANTOS JÚNIOR, 2009).  

 

2.1.4 Potássio 

 

 Dos três isótopos que ocorrem naturalmente: 39K, 40K e 41K , apenas o 40K é 

radioativo. Esse radionuclídeo apresenta meia-vida física de 1,3 x 109 anos, decai por emissão 

beta, com energia de 1,31 MeV para formar o 40Ca com uma probabilidade de 89,3% de 

ocorrência, seguindo de decaimento por captura eletrônica (10,7%), emitindo radiação gama 

com energia de 1,46 MeV para formar o 40Ar (EISENBUD; GESELL, 1997; VILLAVERDE, 

2008; BONOTO et al., 2009). 

 O potássio é essencial para o metabolismo humano e distribui-se uniformemente pelo 

corpo, apresentando maiores concentrações no tecido muscular. Com uma concentração 

isotópica de 0,0118% em relação a massa total de potássio, o 40K apresenta uma meia-vida 

biológica de 30 dias e atividade específica de 31 kBq.kg-1, sendo responsável por 98% da 

emissão de radiação gama, quando relacionada à emissão dos radionuclídeos primordiais 

presentes na superfície terrestre. Em rochas sedimentares, o 40K pode apresentar uma 

atividade específica que varia de 70 a 1.500 Bq.kg-1. Considerando a média mundial para dose 

absorvida no ar do 40K, medida a um metro da superfície, esta pode atingir cerca de         

15,54 nGy.h-1 (SANTOS JÚNIOR, 2009; EISENBUD; GESELL, 1997).   

 

2.2 Regiões de Alto Background 

 

Determinadas regiões no mundo apresentam níveis de radioatividade ambiental 

elevados, caracterizando-as como regiões de alto background (radiação de fundo), ou áreas 

anômalas. Essa característica pode proporcionar a disseminação de atividades de mineração, 

gerando rejeitos TENORM (Technologically-Enhanced Naturally Occurring Radioactive 

Material), que são os Materiais Radioativos de Ocorrência Natural Tecnologicamente 

Aprimorados, o que promove impacto ambiental e radioecológico com alteração dos materiais 
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NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) - Materiais Radioativos de Ocorrência 

Natural (MAZZILLI et al., 2011).  

Países como Índia e Brasil, são exemplos de regiões de alto background, pois 

apresentam as maiores concentrações de minerais radioativos. Na Índia, em regiões como 

Kerala, a taxa de exposição pode chegar acerca de 16 mSv.a-1, sendo este nível de exposição 

relacionado a presença do mineral monazita, que apresenta alta concentração em areias desta 

região (EISENBUD; GESELL, 1997; MELO, 2008).   

No Brasil, várias áreas apresentam níveis de radioatividade natural elevada devido à 

presença de depósitos de urânio e/ou tório. Nas areias monazíticas da costa do estado do 

Espírito Santo, na praia de Guarapari, foram encontrados níveis de exposição à radiação de 

até 175 mSv.a-1 (AQUINO, 2010). A região de intrusão alcalina, próxima a cidade de Poços 

de Caldas no estado de Minas Gerais, apresenta dose externa da ordem de 250 mSv.a-1 

(LIMA, 1996; MELO, 2008; EISENBUD; GESELL, 1997). 

Outros exemplos de regiões com altas concentrações de mineral radioativo, são: Lagoa 

Real/Caetité - BA, e Santa Quitéria - CE. Nessas duas províncias uraníferas, amostras de solo 

coletadas no entorno da região das minas, apresentaram taxas de dose efetiva de 

aproximadamente 25 mSv.a-1, e 4,5 mSv.a-1, respectivamente (INB, 2013; ALMEIDA, 2011). 

 

2.2.1 Regiões Urano-Fosfáticas 

 

Em 1975, um acordo firmado entre o Brasil e a Alemanha, chamado de “Cooperação 

de Usos Pacíficos de Energia Nuclear”, intensificou a realização de levantamentos geofísicos 

em todo o território nacional, sendo identificados oito depósitos de urânio, totalizando uma 

reserva de 300.000 toneladas de U3O8 (ALMEIDA, 2011). 

Em se tratando da mineração do urânio, no Nordeste do Brasil, as principais 

províncias uraníferas são: Lagoa Real/Caetité - BA, e Santa Quitéria – CE, e são responsáveis 

pela classificação do país no sétimo lugar do ranking mundial de produção do mineral. Em 

Caetité e Lagoa Real, a reserva apresenta cerca de 100.000 toneladas de urânio puro, sendo o 

suficiente para o abastecimento das centrais nucleares de Angra 1, 2 e 3. Já o depósito de 

Santa Quitéria, localizado no distrito Fósforo-Uranífero do Ceará, possui uma reserva de 

aproximadamente 142,5 mil toneladas de urânio associado ao fosfato, o que desperta grande 

interesse da agroindústria para a produção de fertilizantes fosfatados (INB, 2013). 
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No final da década de 40, pesquisadores descobriram na cidade de Olinda-PE, a 

presença de fosforitos marinhos com altos teores de fosfato, associados a bacia sedimentar 

costeira dos estados de Pernambuco e Paraíba (SOUZA; LIMA FILHO, 2005; REZENDE, 

1994). Essa região urano-fosfática do Nordeste do Brasil, onde situa-se os depósitos da 

fosforita, recebeu esta denominação devido a presença do urânio associado ao fosfato. A 

partir desta descoberta, diversas pesquisas na área foram iniciadas, visto a grande importância 

da monitoração ambiental para controle da exposição da população local (LIMA, 1996). 

A Fosforita do Nordeste, teve sua exploração iniciada possivelmente na década de 50, 

logo após a sua descoberta, em 1949, devendo ser destacado o pioneirismo desta mineração 

realizada pela Fosforita Olinda S.A. – FASA, que no período de 1957 a 1967 chegou a 

beneficiar cerca de 4 milhões de toneladas de fosfato retiradas da reserva localizada na Região 

Metropolitana do Recife, onde a FASA detinha cerca de 50% das reservas globais desta área. 

A região Urano-Fosfática do Nordeste, ainda foi considerada uma das maiores e mais 

importantes reservas de fosfato sedimentar da América do Sul, onde, em 1994, o teor médio 

de P2O5 chegava a atingir valores superiores a 30% em determinadas localidades (REZENDE, 

1994). 

Localizada desde a costa do estado de Pernambuco até a Paraíba, a região            

urano-fosfática possui uma extensão de aproximadamente 150 km, com uma largura de 4 km. 

A espessura das jazidas desta região, varia de decímetros até cerca de quatro metros. A 

camada de maior concentração de urânio encontrava-se a uma profundidade média de 6 

metros, com uma concentração média de 200 ppm de U3O8, sendo a mais alta encontrada 

neste tipo de minério, quando comparada com outras ocorrências mundiais, conforme os 

valores descritos na Tabela 4 (AMARAL, 1994; LIMA, 1996). 

 

Tabela 4. Concentração de Urânio nos fosfatos de rochas mundialmente estudadas e sua 

comparação com a Fosforita do Nordeste. 

Países Concentração de Urânio µg/g 

Tunísia 32 – 47 
Argélia 110 – 132 
Jordânia 105 – 149 

Israel 120 – 140 
EUA (Flórida) 150 – 200 

Marrocos 155 – 160 
Brasil (Nordeste) 150 – 300 

Fonte: LIMA (1996) 
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Foram encontradas concentrações de urânio em jazidas desta região na faixa de 10 a 

530 ppm de U3O8, com uma concentração média entre 150 e 200 ppm, a depender da jazida 

(AMARAL, 1994). Nesse caso, a alta densidade demográfica, atividades agrícolas e 

industriais, preocupou durante muito tempo os pesquisadores, em relação a dose de radiação e 

os riscos radiológicos para a população local (LIMA, 1996). 

Os depósitos mundiais de rocha fosfática possuem origem ígnea e sedimentar, sendo o 

fosfato da região urano-fosfática do Nordeste Brasileiro, possivelmente originado de restos 

orgânicos fósseis, que durante muitos anos, se acumularam na zona basal (VILLAVERDE, 

2008; AMARAL, 1987). 

Atualmente, a nível mundial, regiões como Marrocos e Saara Ocidental possue mas 

maiores reservas de fosfato, cerca de 50 bilhões de toneladas de P2O5. Outros países como 

China e Síria, possuem reservas de 3,7 e 1,8 bilhões de toneladas de P2O5 respectivamente. Já 

no Brasil, as reservas são de 273 milhões de toneladas de P2O5, estando atualmente 

concentradas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Bahia (DNPM, 2011). 

 

2.3 Detectores de Cintilação 

 

 Detectores de radiação, são dispositivos utilizados para que, quando inseridos em um 

meio onde haja um campo de radiação, sejam capazes de indicar sua presença ou até mesmo 

identificar seu tipo de emissão. Dentre os vários tipos de detectores, um dos mais utilizados 

em análises radiométricas ambientais, é o detector de cintilação, isso se deve às inúmeras 

vantagem deste equipamento, que além de idenficar a emissão de partículas e fótons, são 

capazes de indicar suas energias, atividades e outras grandezas dosimétricas. Além disso as 

análises podem ser realizadas tanto no laboratório como no campo (monitoração in situ). Por 

serem constituídos de um material sensível a este fenômeno nuclear, os detectores de 

cintilação são dotados de um sistema que transforma o sinal gerado por esse efeito em um 

dado valor, tornando possível relacioná-lo com a grandeza da medição de radiação realizada 

(MAFRA, 1973; TAUHATA et al., 2003; KNOLL, 1989). 

Os cintiladores podem ser classificados em três grupos, conforme suas características 

físico-químicas: cintiladores inorgânicos, orgânicos e gasosos. Porém, quando há necessidade 

de uso da técnica de espectrometria gama, os detectores mais utilizados são os inorgânicos 

sólidos, sendo considerados excelentes para análise de radionuclídeos ambientais (MAFRA, 

1973; SANTOS JÚNIOR et al., 2009). 



23 
  

Os cintiladores inorgânicos possuem a capacidade de transformar em luz a energia 

depositada pela radiação ionizante. Porém, eles apresentam uma deficiência no processo de 

conversão, sendo necessário o uso de um dispositivo que permita a intensificação do sinal que 

será gerado. Este dispositivo é a válvula fotomultiplicadora, que possibilita a conversão dos 

fótons de luz em elétrons, podendo a quantidade de elétrons gerados atingir a ordem de 106, 

obtendo-se uma amplitude adequada para o desenvolvimento do processo posterior, que 

consiste na geração do sinal elétrico. Com isso, a fotomultiplicadora torna-se indispensável 

para a utilização de detectores inorgânicos de cintilação, pois o mecanismo de cintilação deste 

tipo de equipamento depende do estado de energia que é definido pela rede cristalina do 

material (PEREIRA, 1997; KNOLL, 1989). 

Na Figura 1 pode-se observar um esquema simplificado de uma fotomultiplicadora, 

onde parte dos fótons incidentes no cristal, acoplado a esta estrutura, chegam ao fotocatodo. 

Nota-se que a quantidade de elétrons gerados pelo fotocatodo não é suficiente, sendo 

necessário o conjunto de dinodos, arranjados de maneira que permita que os elétrons colidam 

com a superfície de cada dinodo, ganhando energia e arrancando um número maior de 

elétrons em cada colisão. Esse fenômeno é também conhecido como emissão secundária e 

gera uma carga suficiente, que será coletada pelo anodo, para produzir um pulso de tensão 

(MAFRA, 1973; TAUHATA et al., 2003). 

 

Figura 1. Esquema Simplificado de uma Fotomultiplicadora 

 
 

Dentre os cristais utilizados em cintiladores inorgânicos, podem ser citados o NaI(Tl), 

CsI(Tl), CsI(Na), LiI(Eu) e CaF2(Eu), que são compostos por sais inorgânicos, principalmente 

os haletos alcalinos, cujas concentrações de impurezas são responsáveis pelo processo de 

luminescência, podendo ser puros (intrínsecos) ou dopados (extrínsecos), diferindo apenas no 



24 
  

processo de cintilação e em suas propriedades cintiladoras (PRICE, 1964; PEREIRA, 1997; 

MAFRA, 1973). 

O iodeto de sódio ativado com tálio - NaI(Tl), o cintilador mais usado para detecção 

de radiação gama, possui alta densidade e elevado número atômico, tornando esse tipo de 

cintilador, um detector de alta eficiência para esse tipo de radiação, ou seja, alta capacidade de 

registrar fótons incidentes. Apresenta um pico de luminescência em 415 nm, a luz emitida 

pode ter um comprimento de onda de até 4.100 Å (PEREIRA, 1997; MAFRA, 1973; 

SANTOS JÚNIOR et al., 2009). Além disso, o NaI torna-se um dos materiais mais utilizados, 

por apresentar cristal de fácil obtenção, tamanhos maiores, e por permitirem ser dopados com 

tálio (IAEA, 2003; KNOLL, 1989). 

 Outra grande vantagem do uso desses detectores, é a possibilidade de determinar as 

atividades e demais características de um grande número de radionuclídeos sem que haja a 

necessidade de utilizar técnicas destrutivas nas amostras, permitindo a análise de sistemas 

bióticos e abióticos (SANTOS, 2001).  

Diante dessas vantagens, e da crescente necessidade de realizar-se monitorações em 

ambiente externo, tem-se percebido um aumento na produção de detectores de menor porte, 

que utilizam baterias inteligentes, e permitem o manuseio em monitorações in situ, tornando o 

uso dos detectores de NaI(Tl) ainda mais interessantes, no que diz respeito a detecção da 

radiação gama e caracterização de elementos radioativos, principalmente no emprego da 

monitoração radiométrica ambiental (SANTOS JÚNIOR et al., 2009; IAEA, 2003). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

A área de pesquisa está localizada na região costeira do estado de Pernambuco,  

compreendendo quatro cidades da região metropolitana do Recife: Abreu e Lima, Igarassu, 

Olinda e Paulista. Na Figura 2, observa-se um mapa da área onde foi realizado o estudo de 

monitoração radiométrica, localizada nas proximidades da Rodovia Federal BR-101 e da 

Rodovia Estadual PE-15, densamente povoada, com pequenas propriedades destinadas a 

agricultura familiar, presença de indústrias, comércio e turismo cultural. O clima local é 

tropical, com temperatura média anual de aproximadamente 25ºC. 

 

Figura 2. Área de Estudo 

 
Fonte: Adaptada do Google Maps (2013). 

 

 De acordo com o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), estas quatro cidades possuem um total de 874.695 habitantes, sendo a cidade 

de Olinda a que apresenta um maior número, com 377.779 pessoas, seguido da cidade do 

Paulista com cerca de 300.466 habitantes, Igarassu com uma população de 102.021 e Abreu e 
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Lima com 94.429 habitantes. O valor total da população destas quatro cidades representa 

aproximadamente 10% da população do estado de Pernambuco. 

 Considerando toda a extensão da região urano-fosfática utilizada neste estudo, apenas 

no município de Olinda é possível perceber que a mineração do fosfato deixou vestígios. Em 

alguns pontos isolados, pode-se constatar a presença de poços inativos, de onde possivelmente 

o fosfato era retirado. Esses poços encontram-se completamente tomados pela vegetação e 

com acúmulo de lixo, o que impossibilita saber a profundidade atual, e se representam riscos 

para a população local. 

Outro fato importante é a presença de uma estrutura, possivelmente um forno que foi 

utilizado no processo de beneficiamento do material extraído, e que encontra-se rodeado de 

prédios residenciais.  

 

3.2 Sistema de medidas 

 

 O sistema de medidas foi composto por um detector discriminador portátil (Figura 3), 

modelo Gamma Surveyor®, marca GF Instruments®, que permite realizar medidas de taxas de 

dose ambiental, determinar as concentrações de K (%), U (ppm) e Th (ppm). O equipamento 

determina a concentração de K diretamente pela emisão gama do elemento, já as 

concentrações de U e Th são baseadas na detecção do 214Bi e 208Tl, respectivamente, que são 

elementos presentes nas séries radioativas, formados a partir do decaimento. Este 

equipamento ainda possui a função “Mode Search”, que permite a busca rápida de fontes de 

radiação ou anomalias radioativas presentes no campo, podendo auxiliar o operador na 

caracterização de uma região anômala. 

 

Figura 3. Detector Discriminador Portátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ManualGF Instruments, s.r.o., GammaSurveyor® 
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O conjunto de detecção apresenta dimensões de (25,6 x 9,0 x 6,0) cm, massa de 0,5 kg 

e bateria recarregável inteligente de 12 V. Possui um cristal de NaI(Tl) com dimensões de 

7,62 cm de diâmetro e 7,62 cm de comprimento, com um volume de 16,002 cm3. 

 O sistema de medidas ainda possui um analisador multicanal (MCA) com 512 canais 

disponíveis e registra no máximo 250.000 pulsos por segundo, apresentando uma faixa de 

medida de energia compreendida entre 100 keV a 3 MeV, tempo morto zero e estabilização 

usando uma fonte interna de 137Cs. 

 Pode ser acoplado ao detector, um sistema de GPS, para facilitar a determinação e 

posterior localização dos pontos onde os dados foram coletados. Esses dados, tanto referentes 

às análises, quanto a localização, são armazenados na memória do próprio equipamento e 

posteriormente transferidos e manipulados em um computador pessoal. 

 

3.2.1 Arranjo experimental 

 

 Os pontos monitorados foram selecionados de forma sistemática, utilizando como base 

para estas marcações trabalhos realizados anteriormente, dentre os quais destacam-se: Amaral 

(1987 e 1994) e Lima (1996), e priorizando-se as áreas onde há um maior número de 

residências. Foram analisados 91 pontos, em triplicata, nas cidades de Olinda, Paulista, Abreu 

e Lima e Igarassu, no estado de Pernambuco. 

As medidas foram realizadas no ar,  com o detector discriminador portátil localizado a 

1 m da superfície do solo e utilizando-se de um tempo de contagem de 190 segundos, que foi 

definido em função dos níveis de radioatividade no local e da estatística de contagem. Os 

resultados obtidos foram em taxa de dose absorvida (nGy.h-1
), e corrigidos pela Equação 1, 

estabelecida na calibração do equipamento. Onde, “ Dɺ ” está representando as medidas 

experimentais realizadas em nGy.h-1 e “ EHɺ ” representa os valores já corrigidos em mSv.a-1. 

Assim, “ EHɺ ” corresponde a taxa de dose efetiva ambiental e “ Dɺ ” a taxa de dose absorvida 

no ambiente. 

 
3

E 1014,6)87,143092,1(H −××−×= Dɺɺ  

 

Essa equação corrige as medidas realizadas experimentalmente mediante calibração do 

equipamento realizada no Laboratório de Metrologia  das Radiações Ionizantes do 

Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Nos ajustes as 

(1) 
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doses absorvidas foram consideradas na unidade nGy.h-1. Porém, por meio da equação de 

conversão (Equação 1), cujos parâmetros necessários já foram introduzidos, obtêm-se as taxas 

de dose efetiva ambiental em mSv.a-1. 

 

3.3 Análise estatística 

 

No tratamento estatístico dos resultados obtidos para as taxas de dose efetiva, foi 

realizada a análise descritiva dos dados, além de dois testes estatísticos: Shapiro-Wilk e 

Kolmogorov-Smirnov. Ambos são testes de normalidade, e têm por finalidade demostrar se os 

dados experimentais correspondem ou não à um padrão de normalidade, e se os valores 

tendem a se repetir na área de estudo. O nível de confiança considerado foi de 95%. 

Além destes teste, foi realizado o Kruskal-Wallis utilizado para comparar as médias 

das taxas de dose e inferir conclusões sobre a distribuição dos valores para as taxas de dose 

efetiva. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados, tratamento estatístico e a discussão da 

dosimetria ambiental das cidades de Abreu e Lima, Igarassu, Olinda e Paulista no estado de 

Pernambuco, sob influência de impacto ambiental devido a extração de fosfato. 

A Tabela 5 contém a distribuição dos pontos monitorados, cidades, coordenadas 

geográficas e as doses efetivas estimadas para um período de um ano, com medidas realizadas 

no ar a 1 m da superfície do solo e considerando um fator de ocupação máximo. Com base 

nos 91 (noventa e um) pontos monitorados nesses municípios, as doses efetivas ambientais 

variaram de 1,99 a 7,59 mSv.a-1 com média de 2,60 mSv.a-1. Nesse aspecto, observa-se uma 

flutuação acentuada ao longo dessas medidas, justificada pelo coeficiente de variação que foi 

de 26,38%, caracterizando grande dispersão dos resultados, principalmente em decorrência de 

valores anômalos registrados nas cidades de Abreu e Lima e Olinda. 

 

Tabela 5. Localização e resultados obtidos na monitoração da área de estudo 

Ponto Cidade 

Coordenadas 

 

S                         W 

Dose Efetiva±±±± Desvio 

(mSv.a-1) 

P01 Abreu e Lima 7°54'27,5" 34°54'01,9" 2,94 ± 0,14 

P02 Abreu e Lima 7°54'27,5" 34°54'07,3" 3,08 ± 0,15 

P03 Abreu e Lima 7°53'48,8" 34°54'01,6" 4,93 ± 0,23 

P04 Abreu e Lima 8°00'21,4" 34°52'42,6" 2,16 ± 0,10 

P05 Abreu e Lima 7°54'01,7" 34°54'06,6" 2,01 ± 0,10 

P06 Abreu e Lima 7°53'54,3" 34°54'05,0" 2,52 ± 0,12 

P07 Abreu e Lima 7°53'49,3" 34°53'56,6" 2,18 ± 0,10 

P08 Abreu e Lima 7°53'43,0" 34°53'55,3" 2,21 ± 0,10 

P09 Abreu e Lima 7°53'30,3" 34°53'47,4" 2,68 ± 0,13 

P10 Abreu e Lima 7°53'25,3" 34°53'42,7" 2,22 ± 0,11 

P11 Abreu e Lima 7°53'34,8" 34°53'56,4" 2,11 ± 0,10 

P12 Abreu e Lima 7°53'12,5" 34°54'14,2" 2,31 ± 0,11 

P13 Abreu e Lima 7°51'27,9" 34°54'28,9" 2,34 ± 0,11 

P14 Abreu e Lima 7°54'39,4" 34°54'06,1" 2,44 ± 0,12 

P15 Abreu e Lima 7°54'37,8" 34°54'07,4" 2,20±0,10 

   Continua na próxima página 
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   Continuação da Tabela 5 

P16 Abreu e Lima 7°54'47,8" 34°54'02,2" 2,59 ± 0,12 

P17 Abreu e Lima 7°54'55,2" 34°54'01,2" 2,15 ± 0,10 

P18 Abreu e Lima 7°55'13,6" 34°53'43,8" 2,13 ± 0,10 

P19 Igarassu 7°53'04,2" 34°54'06,8" 3,41 ± 0,16 

P20 Igarassu 7°52'18,5" 34°54'16,2" 2,88 ± 0,14 

P21 Igarassu 7°52'19,9" 34°54'10,2" 2,79 ± 0,13 

P22 Igarassu 7°52'21,4" 34°54'04,0" 2,83 ± 0,13 

P23 Igarassu 7°52'25,5" 34°54'10,2" 2,83 ± 0,13 

P24 Igarassu 7°52'18,2" 34°54'21,6" 2,14 ± 0,10 

P25 Igarassu 7°52'05,6" 34°54'14,9" 2,89 ± 0,14 

P26 Igarassu 7°51'56,0" 34°54'12,8" 3,08 ± 0,15 

P27 Igarassu 7°52'02,5" 34°54'08,6" 2,68 ± 0,13 

P28 Igarassu 7°52'10,5" 34°54'39,1" 2,90 ± 0,14 

P29 Igarassu 7°52'07,6" 34°54'35,0" 2,50 ± 0,12 

P30 Igarassu 7°52'11,2" 34°54'37,0" 2,85 ± 0,14 

P31 Igarassu 7°52'14,0" 34°54'38,3" 2,96 ± 0,14 

P32 Igarassu 7°54'18,2" 34°54'40,3" 3,00 ± 0,14 

P33 Igarassu 7°52'18,8" 34°54'43,4" 2,65 ± 0,13 

P34 Igarassu 7°52'29,6" 34°54'50,7" 3,00 ± 0,14 

P35 Igarassu 7°52'26,2" 34°54'46,1" 3,21 ± 0,15 

P36 Igarassu 7°52'23,2" 34°54'40,8" 2,79 ± 0,13 

P37 Igarassu 7°52'16,8" 34°54'34,1" 2,70 ± 0,13 

P38 Igarassu 7°52'11,2" 34°54'30,7" 3,04 ± 0,14 

P39 Igarassu 7°52'06,8" 34°54'27,6" 2,86 ± 0,14 

P40 Igarassu 7°52'16,3" 34°54'28,0" 2,88 ± 0,14 

P41 Igarassu 7°52'20,0" 34°54'26,3" 2,84 ± 0,13 

P42 Igarassu 7°52'27,0" 34°54'26,1" 2,64 ± 0,13 

P43 Igarassu 7°52'30,6" 34°54'27,4" 2,76 ± 0,13 

P44 Igarassu 7°52'29,7" 34°54'24,4" 2,50 ± 0,12 

P45 Igarassu 7°52'30,2" 34°54'36,0" 2,95 ± 0,14 

P46 Igarassu 7°52'41,2" 34°54'33,3" 2,58 ± 0,12 

P47 Igarassu 7°52'36,1" 34°54'29,0" 2,57 ± 0,12 

P48 Igarassu 7°53'07,7" 34°54'17,0" 2,53 ± 0,12 

P49 Olinda 7°58'31,8" 34°51'54,8" 2,61 ± 0,12 

   Continua na próxima página 
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   Continuação da Tabela 5 

P50 Olinda 7°58'47,1" 34°51'33,7" 2,30 ± 0,11 

P51 Olinda 7°59'59,2" 34°51'23,4" 2,65 ± 0,13 

P52 Olinda 8°00'41,7" 34°51'38,6" 2,30 ± 0,11 

P53 Olinda 8°00'36,5" 34°51'46,4" 2,33 ± 0,11 

P54 Olinda 8°00'56,3" 34°51'41,3" 2,34 ± 0,11 

P55 Olinda 8°00'48,0" 34°51'51,7" 2,25 ± 0,11 

P56 Olinda 8°00'57,9" 34°51'46,5" 2,44 ± 0,12 

P57 Olinda 8°00'38,9" 34°52'17,9" 2,43 ± 0,12 

P58 Olinda 8°00'42,7" 34°51'27,2" 2,49 ± 0,12 

P59 Olinda 7°58'58,4" 34°51'20,0" 2,37 ± 0,11 

P60 Olinda 8°00'20,8" 34°52'42,8" 2,77 ± 0,13 

P61 Olinda 6°47'24,8" 36°50'32,1" 2,24 ± 0,11 

P62 Olinda 8°00'49,4" 34°52'06,9" 2,15 ± 0,10 

P63 Olinda 8°00'49,5" 34°52'06,8" 2,22 ± 0,11 

P64 Olinda 8°00'37,3" 34°52'08,1" 2,02 ± 0,10 

P65 Olinda 8°00'34,3" 34°52'09,1" 1,99 ± 0,09 

P66 Olinda 8°00'28,3" 34°52'06,6" 2,20 ± 0,10 

P67 Olinda 8°00'18,9" 34°52'00,8" 2,10 ± 0,10 

P68 Olinda 8°00'14,1" 34°52'07,0" 2,05 ± 0,10 

P69 Olinda 8°00'25,5" 34°52'05,4" 2,30 ± 0,11 

P70 Olinda 8°00'32,9" 34°52'07,4" 2,08 ± 0,10 

P71 Olinda 8°00'23,9" 34°52'40,5" 3,73 ± 0,18 

P72 Olinda 8°00'23,9" 34°52'40,5" 7,59 ± 0,36 

P73 Olinda 8°00'27,7" 34°52'37,7" 2,08 ± 0,10 

P74 Olinda 8°00'26,5" 34°52'38,1" 3,48 ± 0,17 

P75 Olinda 8°00'22,3" 34°52'42,4" 2,46 ± 0,12 

P76 Olinda 8°00'20,3" 34°52'43,4" 2,59 ± 0,12 

P77 Paulista 7°53'07,7" 34°54'16,5" 2,63 ± 0,12 

P78 Paulista 7°55'28,9" 34°53'27,9" 2,58 ± 0,12 

P79 Paulista 7°55'42,1" 34°53'16,3" 2,31 ± 0,11 

P80 Paulista 7°55'52,0" 34°53'11,1" 2,45 ± 0,12 

P81 Paulista 7°56'14,2" 34°52'43,3" 2,27 ± 0,11 

P82 Paulista 7°56'42,9" 34°52'42,9" 2,29 ± 0,11 

P83 Paulista 7°56'56,2" 34°52'41,8" 2,33 ± 0,11 

   Continua na próxima página 
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   Continuação da Tabela 5 

P84 Paulista 7°57'12,6" 34°52'38,0" 2,47 ± 0,12 

P85 Paulista 7°57'35,5" 34°52'15,7" 2,44 ± 0,12 

P86 Paulista 7°57'57,9" 34°52'05,2" 2,14 ± 0,10 

P87 Paulista 7°58'25,0" 34°51'47,6" 2,18 ± 0,10 

P88 Paulista 7°58'04,3" 34°52'02,0" 2,34 ± 0,11 

P89 Paulista 7°57'33,8" 34°52'14,4" 2,08 ± 0,10 

P90 Paulista 7°57'13,4" 34°52'32,6" 2,29 ± 0,11 

P91 Paulista 7°56'03,6" 34°52'42,5" 2,06 ± 0,10 

 

 

Observa-se pelos dados apresentados na Figura 4 a distribuição dos resultados por 

cidade monitorada. Considerando a taxa de dose efetiva atribuída pela UNSCEAR (2000) 

para a crosta terrestre como sendo de 2,4 mSv.a-1, a análise desses resultados aponta valores 

diferenciados, considerados efetivamente anômalos, como dito anteriormente, para as cidades 

de Abreu e Lima e Olinda, em alguns pontos isolados, o que de certa forma, não representam 

a melhor estimativa de dose para essas cidades. 

 

Figura 4. Taxa de Dose Efetiva na Área de Estudo 
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As cidades de Abreu e Lima, Olinda e Paulista, apresentaram doses efetivas 

ligeiramente superiores a média da crosta terrestre com 33%; 32% e 20% dos pontos 

monitorados, respectivamente. Em Igarassu, cerca de 97% dos resultados obtidos estão um 

pouco acima desta média.  

Apesar do município de Igarassu ter apresentado resultado diferenciado para a taxa de 

dose ambiental, o erro relativo com base na média estipulada pela UNSCEAR (2000) e a 

média experimental da área, não ultrapassa 17%.  

Dentre as monitorações realizadas em Abreu e Lima, apenas um caso isolado 

apresentou  uma taxa de dose relativamente alta, 4,93 mSv.a-1, sendo duas vezes superior à 

média da taxa de dose efetiva da crosta terrestre. Em Olinda, medidas realizadas dentro de 

uma estrutura, que provavelmente seria um forno utilizado para beneficiamento do fosfato 

extraído na região, apresentou um valor médio alto, 7,59 mSv.a-1, três vezes maior que a 

média mundial para a taxa de dose efetiva. Este ponto, pode ser observado na representação 

gráfica apresentada na Figura 4, pois diverge claramente dos demais.  

Na Figura 5, estão relacionadas a distribuição de frequências por intervalo de classe 

para as taxas de doses obtidas em cada município. 

 

Figura 5. Frequência de Taxa de Dose Efetiva 
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Tomando como base a média das frequências e assumindo serem mais representativas 

para a estimativa das doses nessas áreas, observa-se que em Abreu e Lima, a maior frequência 

das doses ambientais ocorreu no intervalo entre 2,0 e 2,5 mSv.a-1, com a moda de 

aproximadamente 2,2 mSv.a-1, dentro do previsto pela UNSCEAR (2000) para a crosta 

terrestre. Igarassu apresentou uma faixa mais frequente entre 2,8 a 3,0 mSv.a-1, moda de      

2,9 mSv.a-1, o que difere um pouco da taxa de dose considerada de baixo background.  

O município de Olinda apresentou uma elevada frequência para doses compreendidas 

entre 2,0 a 3,0 mSv.a-1, com a moda de 2,5 mSv.a-1,  enquanto que Paulista apresentou uma 

distribuição mais uniforme trimodal entre 2,2 a 2,5 mSv.a-1, com moda de aproximadamente 

2,4 mSv.a-1, ambas consideradas com taxas de doses dentro dos padrões de normalidade 

estabelecidos pela UNSCEAR. 

Esses resultados permitem observar que as maiores frequências obtidas para os quatro 

municípios avaliados não representam diferenças significativas quando essas doses são 

comparadas com a média de 2,4 mSv.a-1. 

Pequenas frequências apontam valores de doses representativamente superiores ao da 

crosta terrestre, principalmente o município de Olinda, que apresentou a maior dose efetiva 

ambiental, compreendida na classe de 7,0 a 8,0 mSv.a-1, mais precisamente de 7,59 mSv.a-1, 

valor esse considerado isolado e sem muita representatividade para um estimador da 

radiometria local, tendo em vista que nesses pontos foram caracterizados rejeitos da 

mineração do fosfato, formando aterros em áreas circunvizinhas a construções civis, 

caracterizando atividades TENORM, visto que, de acordo com a literatura (REZENDE, 

1994), Olinda foi o primeiro município da região urano-fosfática a ser estudado e explorado, 

por apresentar maiores teores deste mineral. 

Na Figura 6, observa-se  a caixa de dados para os resultados apresentados das quatro 

cidades monitoradas, comprovando maiores dispersões para as cidades de Abreu e Lima e 

Olinda em relação às demais, devido aos resultados obtidos em dois pontos isolados, já 

expostos e discutidos anteriormente. 
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Figura 6. Caixa de Dados para as Doses Efetivas 
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No contexto geral, observa-se pela Figura 6 que as médias aritméticas e medianas para 

as cidades de Igarassu e Paulista quase não apresentam diferenças, o que proporciona, pelo 

teste das médias, distribuição normal para esses municípios, ao contrário do que foi observado 

para Abreu e Lima e Olinda, como pode ser melhor visualizado pelos dados contidos na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6. Estatística descritiva – Assimetria e Curtose 

Resultados Estatísticos Assimetria Curtose 

Abreu e Lima 3,05 10,65 

Igarassu -0,20 1,57 

Olinda 4,26 20,00 

Paulista 0,17 0,54 

 

 

 

Aplicando-se novamente o teste de assimetria, negligenciando os pontos anômalos  

determinados nas cidades de Abreu e Lima e Olinda, P03 e P72 (Tabela 5), respectivamente, 
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observa-se para o primeiro município, uma redução da assimetria de 3,05 para 1,21 e curtose 

de 10,65 para apenas 0,75. Para Olinda, a redução também foi bastante significativa, com 

assimetria de 4,26 para 2,14 e curtose de 20,00 para 5,12, o que mostra a influência dos 

pontos anômalos na distribuição radiométrica dessas cidades. Para Igarassu e Paulista os 

resultados apresentados na Tabela 6 sugerem  uma leve assimetria à esquerda e à direita, 

respectivamente. 

Para certificar o tipo de distribuição dos dados obtidos em cada município, foram 

aplicados testes estatísticos, a saber: Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, que apresentam 

sensibilidades diferenciadas para obtenção da hipótese, neste caso de distribuição normal ou 

homogênea. Observou-se uma divergência nos resultados apresentados pelos testes, 

principalmente, o de Shapiro-Wilk, que sofre influência para o número de amostras (n). O 

teste de Kolmogorov-Smirnov apresentou-se mais resistente ao valor de n, sendo considerado 

apropriado para descrever o comportamento nesse estudo.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov, aplicado para todos os municípios, excluindo os       

2 (dois) valores anômalos, indica condição de normalidade, o que justifica distribuições 

homogêneas e representativas para descrever o comportamento das doses nessas áreas. 

Além destes testes, foi realizado o Kruskal-Wallis para comparar as médias das taxas 

de dose. O resultado para todas as combinações possíveis, mostra que as populações de dados 

não são significativamente diferentes. O que confirma que a distribuição dos valores para as 

taxas de dose efetiva, provém de uma mesma população, e se distrubuem igualitariamente ao 

longo da região urano-fosfática, não havendo grandes alterações para estes valores nas quatro 

cidades da área de estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com base na monitoração radiométrica realizada nos municípios de Abreu e Lima, 

Igarassu, Olinda e Paulista, conclui-se que, de maneira geral, as taxas de dose efetiva 

ambiental obtidas apresentam-se dentro dos padrões de normalidade, segundo as 

recomendações da UNSCEAR. 

Valores atípicos de dose ambiental determinados nas cidades de Abreu e Lima e 

Olinda são caracterizados como pontos isolados, em áreas não pavimentadas, com vestígios 

de solo advindos de atividades da extração do fosfato, não representando de forma 

significativa a área de estudo.  

O emprego de aterros com solo vindo de outras regiões, a pavimentação das vias 

públicas e a própria construção civil, contribuem para a diminuição das taxas de dose efetiva 

da região, o que torna inviável a retomada à mineração do fosfato, fazendo estas cidades aptas 

ao desenvolvimento populacional. 
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