D e j a n i r a d a C o sta L a u r i a
Lene Holanda Sadler Veiga
Mariza Ramalho Franklin

O c o r r ê n c i a , R e g u l a m e nta ç ã o e
A s p e cto s d e P r ot e ç ã o R a d i o ló g i c a

RADIOATIVIDADE EM ÁGUA
POTÁVEL: Ocorrência,
Regulamentação e Aspectos de
Proteção Radiológica

Autores:
Dejanira da Costa Lauria
Lene Holanda Sadler Veiga
Mariza Ramalho Franklin
Revisores:
Eliana Correa Amaral
Elaine Ruas Rochedo
Mônica Pires do Rio
Lilian Bueno

Instituto de Radioproteção e Dosimetria
Rio de Janeiro, RJ-2014

Instituto de Radioproteção e Dosimetria
Rio de Janeiro, RJ-2014
Coleção IRD
Revisão técnica: Dra. Elaine Ruas Rochedo; Dra. Eliana Amaral e Dra. Mônica Pires do Rio.
Revisão geral: Lilian Bueno
Capa e diagramação: Bernardete Porfírio da Silva
Ilustração: Daniel Uhr

Radioatividade em água potável: Ocorrência, regulamentação e
aspectos de proteção radiológica / Dejanira C. Lauria; Lene H. S. Veiga;
Mariza R. Franklin. - 1. ed. – Rio de Janeiro: IRD, 2014.
ISBN: 978-85-67870-00-7
1. Radioatividade. 2. Radioatividade em água. I. Lauria, Dejanira
C. II. Veiga, Lene H. S. III. Franklin, Mariza R. III. Título.
CDD
CDU

Índice para Catálogo Sistemático
1.Conceitos básicos: Radioatividade, Radioatividade ambiental, Radioatividade em água;
2. Estimativa de dose devido à ingestão de água;
3.Regulamentação no Brasil e no mundo;
4. Radioatividade em água no Brasil.
Este livro recebeu o apoio da
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro- FAPERJ.
Rio de Janeiro 2014
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Instituto de Radioproteção e Dosimetria
Av. Salvador Allende, s/n - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
CEP 22780-560 - Brasil

Nota das autoras
Este livro foi redigido com o objetivo de fornecer informações básicas sobre
radioatividade em água, os fatores que contribuem para sua ocorrência, os isótopos
radioativos mais frequentemente encontrados na água, a metodologia de cálculo de
dose, a regulamentação no Brasil e no mundo e uma visão geral da radioatividade
nas águas brasileiras. O intuito é atingir profissionais e estudantes que na sua
trajetória profissional e acadêmica deparam-se com a necessidade de compreender
os conceitos de radioatividade associados à qualidade de água. Esperamos, com este
livro, contribuir para uma melhor compreensão do assunto.

Agradecimentos
À Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro FAPERJ e ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD, pelo suporte financeiro e
apoio. Também somos gratas às revisoras, pelas excelentes sugestões no texto.

SUMÁRIO

Nota Das Autoras E Agradecimentos

5

Capítulo 1
1.1 - Conceitos Básicos - Radioatividade
1.1.1. Atividade de um Radionuclídeo em uma Amostra
1.1.2. Meia-vida do Radionuclídeo (t 1/2 )
1.2.
Radioatividade Natural Ambiental
1.2.1. Radioatividade em Água
1.2.1.1. Radionuclídeos Naturais em Água

9
13
14
16
17
20

Capítulo 2
Estimativa de Dose Devido à Ingestão de Água

27

Capítulo 3
3.1 - Introdução - Regulamentação no Brasil e no Mundo
3.1.1 Organização Mundial de Saúde (OMS)
3.1.2 Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA
3.1.3. Comunidade Europeia – CE
3.1.4. Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos das Américas (USEPA)
3.1.5 Regulamentação da água potável no Brasil

31
32
34
36
37
38

Capítulo 4
Radioatividade em Água no Brasil

41

Referências

47

1. CONCEITOS BÁSICOS
Dejanira C. Lauria
1 . 1 R a d i o at i v i d a d e

O modelo do átomo é representado com um núcleo pesado, com carga
elétrica positiva, cujo número varia com a natureza do elemento químico, e vários
elétrons, com carga elétrica negativa.
O núcleo atômico é constituído de núcleons (A), que é a soma de
nêutrons (N) e prótons (Z). Os prótons são carregados positivamente e, em um
átomo eletricamente neutro, o seu número é igual ao número de elétrons. O
nêutron não possui carga elétrica, pois simplificadamente é constituído de um
pósitron (com carga positiva), um elétron (com carga positiva) e um neutrino
(neutro).
O número de núcleons A = N + Z é denominado de número de massa e o
número de prótons (Z) de número atômico.
Define-se nuclídeo como uma espécie atômica caracterizada pelos seus
números atômico e de massa. Para os elementos de número de massa pequeno, o
número de prótons (Z) é igual, ou próximo, ao número de nêutrons (N). À medida
que o número de massa (A) vai aumentando, o número de nêutrons aumenta,
chegando, nos átomos mais pesados, a um excesso sobre o número de prótons de
quase 40%.
9

Figura 1. Modelo do átomo

A estabilidade do átomo advém do balanceamento das forças no interior
do núcleo. No entanto, alguns átomos têm um excesso ou de nêutrons ou de prótons
no núcleo, o que causa um desbalanceamento de forças e são então instáveis, ou
seja, radioativos. Átomos estáveis e instáveis (radioativos) existem naturalmente na
natureza. A natureza busca constantemente a condição de estabilidade e não é
diferente em nível nuclear. Assim, núcleos instáveis irão liberar espontaneamente
energia e partículas para formar núcleos mais estáveis. Este fenômeno é chamado de
radioatividade. Deste modo, radioatividade é a propriedade que alguns átomos
possuem de liberar energia em forma de partículas e fótons, desencandeando um
processo de emissão de energia chamado de decaimento radioativo. A energia ou
partículas que são liberadas do núcleo atômico durante a decomposição é chamada
radiação. Portanto, radiação é energia em forma de onda eletromagnética ou de
partículas em alta velocidade. Quando o núcleo instável se desintegra
espontaneamente na natureza, o processo é denominado radioatividade natural.
Ao contrário, quando o núcleo instável é preparado em laboratório, a decomposição
é chamada radioatividade induzida.
A radioatividade é um fenômeno normal na natureza. São conhecidos
hoje cerca de 1700 nuclídeos, dos quais só 271 são estáveis. Os nuclídeos restantes
são instáveis, ou seja, radioativos. Os nuclídeos radioativos — denominados
radionuclídeos — vão emitir partículas ou/e fótons, durante um ou sucessivos
processos de decaimento, até que um nuclídeo estável seja alcançado.
10

Existem três tipos principais de radiação:

A radiação beta (β). É o termo usado para descrever elétrons de origem
nuclear. A emissão ocorre usualmente em átomos cujos núcleos têm excesso de
nêutrons e, portanto, falta de prótons. Um nêutron libera um elétron e se converte
num próton. Portanto, o número de massa do núcleo permanece o mesmo,
enquanto o número atômico aumenta de uma unidade, por exemplo:
Th → 0 e + 91Pa
234

90

-1

234

Figura 1.2. Esquema do decaimento beta

A radiação alfa (α). Quando o número de prótons e nêutrons é elevado, a
repulsão elétrica entre os prótons no núcleo pode ser tal que pode superar a força
nuclear atrativa. Nesses casos, o núcleo pode emitir partículas constituídas de 2
4
prótons e 2 nêutrons (núcleo de He), seguida de grande quantidade de energia.
Neste tipo de radiação há a transformação do nuclídeo pai num nuclídeo com
número de massa menor em 4 unidades e número atômico menor em duas
unidades, por exemplo:

U92 → He2 (α) + Th90

238

4

234

Em geral os isótopos alfa-emissores têm número atômico elevado.
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Figura 1.3. Esquema de decaimento alfa

A partícula α pode ser tanto emitida pelo estado fundamental, como pelo
estado excitado do núcleo-pai, resultando em núcleos-filhos em diversos estados
energéticos, que posteriormente decaem pela radiação gama (γ).

São exemplos de radionuclídeos alfa emissores:
Th-232, U-238, Ra-226 e Rn-222.

Radiação gama (γ). Quando um núcleo decai por emissão alfa ou beta,
geralmente o núcleo residual tem seus núcleons fora da configuração de equilíbrio,
ou seja, estão em estados excitados. Assim, para atingir o estado fundamental, emite
a energia excedente sob a forma de radiação eletromagnética, denominada radiação
gama (γ). A energia da radiação gama é bem definida e pode caracterizar o
radionuclídeo.

Uma característica da radiação (γ) é que tanto o número de massa quanto
o número atômico não se alteram, por exemplo:
12

60m

Co27 → Co27 + γ
60

Figura 1.4. Esquema de decaimento gama

1.1.1. Atividade de um radionuclídeo em uma amostra

A taxa de decaimento dos átomos instáveis em um determinado
instante é denominada de Atividade. Assim, chamando de n(t) o número de
átomos existentes numa amostra, no instante t, a atividade A(t), será expressa por:

A(t) = dn(t) = -λn(t)
dt

-λt

n(t) = n0e

equação 1.1

equação 1.2

Integrando a equação diferencial e chamando de n0 o número de átomos
radioativos existentes na amostra no instante t = 0:
13

A atividade da amostra pode ser obtida pela expressão:

-λt

A(t) = λn(t) = λn0e

equação 1.3

A atividade da amostra no instante zero, A0, é expressa por:

A0=λn0

equação 1.4

e, portanto:

- t

A(t) = A0e λ

equação 1.5

A unidade de atividade de radioatividade adotada pelo Sistema
Internacional (SI) é o Bequerel (Bq). Um Bq é definido como uma desintegração de
um núcleo em cada segundo (dps).

1.1.2. Meia-vida do radionuclídeo (T1/2)

O intervalo de tempo necessário para que a metade dos átomos
radioativos decaia é denominado de meia-vida. A relação entre a meia-vida e a
constante de decaimento λ pode ser deduzida da equação 1.5.
14

Assim, a expressão anterior torna-se:

A0
= A0 e2
½ = e-λ T

1/2

T1 / 2

ou Ln ½ = - λ T1/2

que resulta em:

e

-0,693= - λ T1/2

e então:

T1/2 = 0,693/λ

equação 1.6

A meia-vida pode ter valores muito pequenos como os do F-20 e Rn-220,
com 11 s e 55 s, respectivamente, grandes como Sr-90 (28,5 a), Ra-226 (1600 a) e Cs10
9
137 (30 a), e muito grandes como os do Th-232 (1,405 x 10 a) e U-238 (4,46 x 10 a). A
meia-vida é uma característica de cada radionuclídeo, assim como a constante de
decaimento (λ).
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1 . 2 . R a d i o at i v i d a d e N at u r a l A m b i e nta l

Uma vez que átomos instáveis são tão comuns na natureza, a
radioatividade está presente em todos os meios. Tudo e todos estão continuamente
expostos à radiação natural. As fontes de radiação natural são a radiação cósmica, que
vem do espaço e da superfície solar, os radionuclídeos cosmogênicos — formados
pela interação dos raios cósmicos com os átomos da atmosfera terrestre — e os
radionuclídeos de origem terrestre, que estão disseminados nos solos, águas,
vegetais e no corpo humano. Os níveis de radiação natural variam normalmente no
globo terrestre por um fator de cerca de 3. No entanto em algumas localidades,
consideradas de radioatividade natural elevada, os níveis naturais de exposição são
excedidos por um fator de 10, ou mesmo 100 (UNSCEAR 2008). Assim, a
radioatividade não está homogeneamente distribuída na terra, pois depende não
somente da latitude, longitude e altitude, uma vez que quanto maior for a altitude,
maior o nível de radiação cósmica, como também da geologia do local, responsável
pela variabilidade do teor de radionuclídeos primordiais no solo.
Os radionuclídeos denominados primordiais são aqueles que estão
presentes desde a formação da terra e são parte da geologia terrestre; possuem
9
tempo de meia-vida na ordem de 10 anos, formando as séries radioativas naturais,
são eles: U-238, U-235 e Th-232. Fazem parte, ainda, desta classificação
radionuclídeos como o K-40 e o Sn-124, que decaem diretamente num elemento
estável.
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Os demais radionuclídeos naturais, com tempo de meia-vida curto em
relação à idade da Terra, são produtos do decaimento das séries radioativas naturais,
como Ra-226, Ra-228 e Pb-210 (figuras 1.5 e 1.6).
Em decorrência da presença destes radionuclídeos no ambiente, grande
parte da exposição humana à radiação é devido à radiação natural, cerca de 80%
(UNSCEAR, 2008). Estima-se que mais da metade da exposição humana à radiação
deve-se ao Rn-222, produto do decaimento da série do U-238.
Para se ter uma idéia comparativa da exposição do homem à radiação, a
segunda maior contribuição advém das exposições médicas, como por exemplo, os
exames para diagnósticos e terapias: tomografia, mamografia e raio X. As exposições
médicas são responsáveis por 19,6 % da exposição humana à radiação. As demais
fontes de exposição são responsáveis por 0,4%: liberação de reatores nucleares,
testes nucleares realizados nos anos cinquenta-sessenta e acidentes nucleares.

1.2.1. Radioatividade em Água
Radionuclídeos de origem natural estão normalmente presentes em
diferentes quantidades nas águas subterrâneas e de superfícies (rios, lagos,
oceanos). No entanto, comparativamente, têm sido encontrados maiores teores de
radionuclídeos em águas subterrâneas do que em águas de superfície.
A presença de radionuclídeos em água é causada pelos mesmos
processos responsáveis pela presença de outros cátions e ânions em água: a erosão e
dissolução de rochas. Quando o ar e a água alcançam partes anteriormente
inacessíveis de uma rocha matriz, reações químicas como oxidação e lixiviação
mudam a composição da rocha. Estas reações químicas podem causar a expansão do
mineral, resultando em seu fraturamento. Assim, o intemperismo químico e o
intemperismo "físico" trabalham ao mesmo tempo, cada um facilitando o trabalho
do outro.
No caso dos radionuclídeos, numa escala de micro-fraturamento, outro
processo de intemperismo "físico" atua. O chamado deslocamento de recuo alfa. A
emissão de uma partícula alfa resulta no recuo do produto de decaimento por uma
distância média de 10-20 nm, no meio cristalino. Este deslocamento aumenta a
vulnerabilidade do radionuclídeo produzido ao ataque químico. A figura 1.5,
baseada em Ivanovich e Harmon (1992), mostra esquematicamente este processo.
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Em consequência do deslocamento, aumenta a possibilidade de que o radionuclídeo
produzido seja lixiviado e, portanto, passe da fase sólida para a fase aquosa. As
maiores concentrações em atividade de U-234 em relação ao U-238, normalmente
encontradas em água, são atribuídas ao deslocamento alfa, uma vez que o U-234 seria
expelido da rede do mineral devido ao recuo causado pela emissão da partícula alfa
pelo U-238 (Ivanovich e Harmon, 1992).
A lixiviação seletiva é um processo comum de diferenciação patrocinada
pela água. Dependendo, entre outros, do Eh, pH, concentrações de matéria
orgânica, níveis e espécies de cátions e ânions, alguns dos radionuclídeos das séries
radioativas têm maior mobilidade que outros. O resultado pode ser uma fase líquida
contendo excesso dos filhos ali dissolvidos, enquanto a superfície da fase sólida tem
deficiência deles. Assim, o radionuclídeo pode passar da fase sólida para a fase
aquosa: diretamente por projeção após o decaimento alfa; por dissolução da fase
sólida onde este está agregado; ou, devido à formação de complexos solúveis, por
associação do radionuclídeo com substâncias dissolvidas na fase aquosa, e a
consequente migração do radionuclídeo da fase sólida para a fase líquida.
Após a liberação do radionuclídeo, este pode ser readsorvido pela rocha;
rochas altamente porosas como as rochas balsáticas podem facilmente readsorver os
radionuclídeos de águas, por outro lado arenitos têm muito baixa capacidade de
adsorção.
Assim, as diferenças de concentrações de radionuclídeos em água estão
relacionadas aos seus teores na rocha, ao tipo de rocha, às características químicas da
água percolante e às características individuais dos radionuclídeos. São as
características individuais responsáveis, por exemplo, pela menor concentração de
Th do que U em águas naturais, embora tório seja mais abundante na crosta terrestre
do que urânio: o teor médio de Th é de 10 mg/kg (40 Bq/kg), enquanto o de U é de 3
mg/kg (37 Bq/kg). Em água do mar, o tório é geralmente encontrado em
concentrações da ordem de 10-6 μg/l, enquanto que em águas de superfície e
subterrâneas as concentrações encontram-se na faixa entre 0,01 e 1 μg/l (0,00004 e
0,004 Bq/l). Por outro lado, o urânio é encontrado na água do mar em concentrações
de, aproximadamente, 3 μg/l (0,04 Bq/l) e a faixa de concentração em águas de
superfície e subterrâneas é entre 0,1 e 10 μg/l (0,001 e 0,12 Bq/l) (Osmond, 1980;
Langmuir, 1997).
Em razão de sua abundância, meia-vida e toxidez química, os
radionuclídeos das séries naturais considerados os mais importantes do ponto de
vista de proteção radiológica são: Th-232, Th-228, Th-230, U-238, U-234, Ra-226,
Ra-228, Rn-222, Pb-210 e Po-210.
18

Figura 1.5. Modelo de recuo alfa-desequilíbrio da série do urânio.

No entanto, não só os processos naturais são responsáveis pelos teores de
radionuclídeos em água. A presença de radionuclídeos em água pode também advir
de atividades humanas que, por liberação rotineira ou acidental, causam a
contaminação com radionuclídeos artificiais (por exemplo, como testes de bombas
nucleares, instalações nucleares ou radioativas) ou mesmo com radionuclídeos
naturais (como mineração e uso de fertilizante). Por esta razão, são recomendados
níveis de atividade para água potável para todos os radionuclídeos. Cabe, no entanto,
ressaltar que, a presença de radionuclídeos artificiais, como Cs-137, I-131 e Sr-90, só é
esperada na circunstância de acidentes envolvendo estes radionuclídeos, ou nas
circunvizinhanças de instalações nucleares, como reatores nucleares. Entretanto, a
menos que impactos de atividades mineiras sejam observados, de uma maneira
geral, os processos naturais juntamente com a geologia do local são os maiores
responsáveis pelos níveis de radionuclídeos naturais encontrados em água.
Em razão de suas características químicas, os principais isótopos
radioativos naturais usualmente encontrados em níveis mais elevados em águas são:
Rn-222, Ra-226 e Ra-228. No entanto, dependendo das características químicas das
águas, teores elevados de U-238, Th-232 e Pb-210 podem ser encontrados.
Além destes radionuclídeos das séries naturais, K-40 um isótopo natural
do K —também um radionuclídeo primodial de meia-vida longa —é largamente
encontrado em águas. O K-40 é um beta emissor e está presente em uma
concentração de atividade de aproximadamente 31 Bq para cada grama de potássio
estável.
19

Outro radionuclídeo que pode ser encontrado em água é o H-3, trício ou
trítio, um isótopo do hidrogênio de origem cosmogênica. É um radionuclídeo
usualmente encontrado em água de chuva (como água tritiada) em concentrações
da ordem de 5 Bq/l. Este radionuclídeo também pode ser produzido por atividades
humanas (reatores de pesquisa e nucleares). Devido à sua relativamente meia-vida
curta (13 anos), decai progressivamente ao longo da zona de recargas de aquíferos.
Trítio é um radionuclídeo de baixa radiotoxicidade ( WHO, 2011).

1.2.1.1. Radionuclídeos Naturais em Água.
Os membros das séries radioativas encontram-se envolvidos em processo
de transmutação durante o qual são formados elementos com características físicoquímicas completamente diferentes. São quatro as séries radioativas naturais; no
entanto, em conseqüência de sua maior abundância e às características dos
radionuclídeos pais e filhos, as séries mais importantes são as do U-238 e Th-232
(Figuras 1.6 e 1.7).
Num sistema fechado, sem interação com outros componentes
ambientais, as séries estariam em equilíbrio radioativo, isto é as atividades de todos
os radionuclídeos da série seriam iguais. No entanto, em ambientes abertos, a
interação dos diferentes radionuclídeos com ar, água de chuva, de superfície e
subterrânea resulta no desequilíbrio radioativo. Como explicitado anteriormente, a
presença maior ou menor do radionuclídeo na fase sólida ou na fase líquida irá
depender das características químicas do elemento e do meio. Portanto,
características físico-químicas diferentes, resultam em comportamentos diferentes
no ambiente, o que promove a separação dos radionuclídeos e a quebra do
equilíbrio radioativo.
20

Figura 1.6. Série de decaimento do urânio-238.

Assim, uma vez liberados da rocha, as características individuais dos
radionuclídeos e a composição química do meio receptor (a água) serão fatores
relevantes para sua mobilidade neste meio. A seguir são citadas as principais
características dos radionuclídeos mais importantes das séries naturais.
21

Figura 1.7. Série de decaimento do tório-232.

Tório1. A química do tório no ambiente é completamente controlada
pelas limitações de solubilidade e pelas reações de sorção. Em solução e em
presença de Si, Fe e Al, o tório encontra-se majoritariamente associado à fase coloidal
(Lieser, 1992). Na forma complexada em águas naturais, a tendência predominante é
encontrá-lo na forma Th(OH)22+ e Th(HPO4)32-, muito embora, dependendo das
condições físico-químicas da água, complexos fortes com SO4 e F possam ser
formados. Em águas ricas em ligantes orgânicos, os complexos orgânicos com ácidos
húmicos e fúlvicos competem com a adsorção de tório em argilas, em óxidos e em
matéria orgânica do sedimento, inibindo a adsorção ou estimulando a dessorção
(Langmuir, 1980). Em águas naturais, o principal mecanismo observado é o de
adsorção em material particulado; o tório, produzido por decaimento do U-238
(Th-234) e do Ra-228 (Th-228) é rapidamente removido da coluna d’água. Portanto,
em grande parte dos sistemas naturais o tório estará preferencialmente adsorvido à
fase sólida.
Chumbo. Isótopos radioativos do chumbo são gerados pelo decaimento
radioativo de Th-232 (Pb-212), U-235 (Pb-211) e U-238 (Pb-210). Os radionuclídeos
Pb-212 e Pb-211 têm meias-vidas (10,12 horas e 0,60 hora, respectivamente) curtas e,
portanto, não migram no ambiente a grandes distâncias; além do mais, as meiasvidas curtas dificultam suas determinações. Já o Pb-210 (meia-vida de 22,3 anos)
pode ser encontrado em muitas matrizes ambientais. Além da dessorção da fase
sólida e do decaimento radioativo dos predecessores e subseqüente difusão através
dos poros intersticiais, Pb-210 pode ser incorporado à fase aquosa por decaimento
1

1 mg/l de Th-232=4,08 Bq/l
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do Rn-222 atmosférico. Uma vez na fase líquida, é adsorvido pelo material
particulado, numa escala de tempo de dias a meses. O chumbo tem uma aptidão
extremamente elevada para ficar ligado à fase sólida, particulados e sedimentos, seja
por adsorção física dos seus complexos orgânicos, seja por quemissorção de suas
espécies inorgânicas. Entretanto, em amostras contendo altas concentrações de
matéria orgânica e, consequentemente, altas concentrações de ácidos húmicos e
fúlvicos, o chumbo será preferencialmente encontrado na fase aquosa.
Rádio. Dos quatro isótopos produzidos nas séries de decaimento do U238, Th-232 e U-235, o produto de decaimento do U-238, o Ra-226 é muito
importante, devido não somente à sua longa meia-vida (1600 anos), mas também à
abundância natural de seu precursor. O outro isótopo importante é o Ra-228,
produto de decaimento da série do Th-232. Os dois isótopos dispersam-se em água,
no entanto de modo diferente. Enquanto urânio pode migrar a grandes distâncias e
assim também o seu filho, a solubilidade do Th é muito baixa e a dispersão do Ra-228,
com meia vida de 5,7 anos, muito inferior ao do Ra-226, pode ficar circunscrita a uma
distância pequena de onde seu pai está depositado. Como um elemento alcalino
terroso, Ra tem uma química relativamente simples. Apenas o estado divalente é
+2
conhecido. De todas as espécies aquosas e sólidas listadas, apenas o íon Ra parece
ter alguma significância no ambiente, por outro lado RaCO3 como componente de
uma solução sólida e os complexos RaOH+, RaCl-, RaCO3 e RaSO4 podem influenciar
a mobilidade do rádio em algumas águas. O maior raio iônico do Ra em relação aos
demais alcalinos terrosos Ca, Mg, Sr e Ba sugere que as ligações do Ra são mais
iônicas ou eletrostáticas do que as ligações do Ba, Sr ou Ca. Em águas naturais a
-18
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concentração de Ra varia entre 4 10 M e 4 10 M. Com tais níveis, rádio comporta-se
como uma substância traço, cuja química é controlada por processos de
coprecipitação e adsorção superficial. A coprecipitação com sais de Ba é comum,
ocorre alguma coprecipitação com Ca, Mg e até mesmo Fe e Mn. Em comparação
com os elementos das séries naturais, o rádio tem grande mobilidade no ambiente e
dependendo das características do ambiente pode ser mais facilmente removido da
fase sólida para a fase aquosa. Em águas subterrâneas as concentrações de Ra variam
numa faixa de 0,01 a 38 Bq/l, dependendo de fatores tais como o tipo de rocha do
aquífero e características físico-químicas da água (Gascoyne, 1989). Naturalmente, as
concentrações dependem da fase sólida por onde a água circula; águas que circulam
em rochas com maiores teores de U e Th, como as graníticas, tendem a ter maiores
concentrações dos isótopos do que aquelas que circulam em aquíferos com rochas
pobres em U e Th, como as carboníticas (Michel, 1990). Em águas salinas e em
águas de baixo pH, rádio tende a permanecer em solução (Moore e Shaw, 1998;
Lauria et al. 2004).
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Urânio. Ocorre na natureza na forma de três isótopos, distribuídos nas
seguintes percentagens: 99,28 % de U-238, 0,71 % de U-235, e 0,0054% de U-234. O
urânio pode estar presente no ambiente em diferentes estados de oxidação; no
entanto, apenas os estados +4 e +6 têm significância geoquímica. Embora
presente em rochas ígneas no estado +4, é facilmente oxidado para o estado +6. O
urânio hexavalente forma o altamente solúvel íon uranila UO22+, o qual se comporta
como os íons metálicos divalentes de pequeno tamanho e forma complexos com
ânions comuns de águas naturais: carbonato, hidróxido, fosfato, fluoreto e sulfato.
No entanto, em meio neutro ou ácido, o íon uranila (+6) é suscetível à adsorção.
Concentrações moderadas de íons complexantes, tais como carbonato, inibem a
adsorção e são responsáveis pela mobilidade de urânio observada em águas naturais.
Num levantamento de 130 águas em Ontário, Canadá, as concentrações de U-238
variaram entre <0,05 e 4,41 μg/l (<0,006 e 0,06 Bq/l). No entanto, elevadas
concentrações de U-238 são encontradas frequentemente em pequenas fontes de
abastecimento de água, por exemplo, concentrações de até 700 μg/l (9 Bq/l) foram
encontradas em poços privados no Canadá e, na Noruega, um levantamento de 476
amostras de água subterrânea mostrou que 18% das águas apresentavam
concentrações de U superiores a 20 μg/l (0,26 Bq/l) ( WHO, 1998).

Polônio. Este elemento tem mais isótopos do que qualquer outro
elemento e todos são radioativos; no entanto, todos têm meia-vida curta. O isótopo
de maior meia-vida é o Po-210, com 138 dias. No ciclo hidrológico Po-210 segue o seu
precursor, o Pb-210, mas é sempre encontrado em desequilíbrio radioativo. As
pesquisas têm mostrado que o Po-210 é mais facilmente adsorvido em partículas
coloidais minerais (silicatos, aluminosilicatos, óxidos de ferro) e em ácidos fúlvicos e
húmicos do que Pb-210. Em águas profundas finlandesas foram reportados valores
médios de 0,013 Bq/l de Pb-210 e 0,007 Bq/l de Po-210 ( Vesterbacka et al., 2005). Um
levantamento em 67 amostras de água potável na Alemanha encontrou valores de
mediana de 0,0016 Bq/l de Po-210, enquanto o valor da mediana das 46 amostras
analisadas para Pb-210 foi de 0,0057 Bq/l ( Johansson,2008).

1

1 mg/l de U-238= 12,4 Bq/l
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Radônio. Este elemento é um gás nobre, o mais pesado gás conhecido, e
está sempre associado aos minérios de urânio e tório. Três isótopos ocorrem na
natureza, produzidos nas três séries radioativas naturais. O mais abundante é o
Rn-222 com meia-vida de 3,8 dias. O Rn tem baixa solubilidade em água, e desgasifica
imediatamente quando a água entra em contato com o ar. Portanto, os riscos para a
saúde humana estão relacionados à inalação, visto que entre 30 a 95% do Rn é
liberado para a atmosfera, dependendo do uso da água: beber, banho ou lavagem.
Logo após sua formação, o gás Rn-222—produto do decaimento de Ra-226 presente
nas rochas — difunde pela água de solução nos poros das rochas. Uma vez em
contato com a água subterrânea, a sua pouca reatividade química possibilita a sua
migração a grandes distâncias, no entanto o percurso percorrido é limitado pela sua
curta meia-vida (3,8 dias). Os principais fatores que afetam os níveis de Rn em águas
de abastecimento são: a hidrologia e hidrogeologia do aquífero; o volume do
recurso hídrico e a taxa de consumo (Michel, 1990). Um levantamento em países do
hemisfério norte estimou a concentração média de Rn-222 em água subterrânea em
cerca de 183 Bq/l (NCRP, 1984). Na região leste dos Estados Unidos apenas em
algumas poucas áreas foram encontrados níveis elevados de Rn (maior do que 370
Bq/l). O valor da média geométrica de 283 águas subterrâneas analisadas na região
de Piedmont, perfurados em rocha cristalina, foi de 110 Bq/l. Na Hungria foram
observados níveis entre 100 e 350 Bq/l (Kasztovszky et al., 1996). No entanto, os mais
altos níveis de Rn foram encontrados na região escandinava (valores de até 77500
Bq/l) em águas originadas de formações graníticas de áreas cratônicas (Salonen,
1988).
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2. ESTIMATIVA DE DOSE DEVIDO
À INGESTÃO DE ÁGUA
Lene H. S. Veiga

Como visto no capítulo 1, vários radionuclídeos de origem natural e
artificial podem estar presentes em diferentes quantidades nas águas subterrâneas e
de superfícies como resultado de processos naturais, ou causados pela atividade
humana. Desta forma, a regulamentação para limitar a presença destes
radionuclídeos (naturais e artificias) na água potável é necessária e tem como
objetivo limitar a dose de radiação recebida e assim garantir que o consumo desta
água não irá causar nenhum efeito adverso à saúde humana.
Desta forma, o cálculo da dose de radiação é essencial quando avaliamos
se uma água é apropriada para o consumo sob o ponto de vista radiológico. Todo
cálculo de dose de radiação leva em consideração a quantificação das exposições
externa e interna à radiação. Estas por sua vez, dependem, entre outros aspectos, da
distribuição dos radionuclídeos nos vários compartimentos do ambiente e do uso
destes pelos diferentes grupos populacionais. No meio ambiente, a radiação emitida
por radionuclídeos no ar, água e solos é responsável pela exposição externa. A
exposição interna é sempre precedida da incorporação de radionuclídeos no corpo
humano, através da inalação de ar ou da ingestão de água ou alimento contendo
radionuclídeos.
A dose de radiação decorrente da ingestão de água é consequência da
radiação emitida pelos radionuclídeos presentes na água e incorporados no corpo
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humano. A dose decorrente desta exposição é expressa basicamente por três
fatores: a taxa anual de consumo de água (l/ano), a concentração dos radionuclídeos
na água (Bq/l) e o fator de conversão de dose (Sv/Bq) para cada radionuclídeo.
Em radioproteção, são utilizadas várias grandezas radiológicas. Os conceitos e a
definição de várias destas grandezas podem ser vistas detalhadamente em Tauhata et
al (2013). No contexto deste livro, quando falamos em dose de radiação devido à
ingestão de água, estamos nos referindo à grandeza “dose efetiva comprometida”.
Para uma melhor compreensão da metodologia de cálculo de dose apresentada
neste capitulo, definiremos abaixo as duas grandezas radiológicas que serão
utilizadas na metodologia de cálculo de dose, a saber: atividade e dose efetiva:
Atividade, A – A atividade de um material radioativo é o número de desintegrações
por unidades de tempo. O Becquerel (Bq) é a unidade de radioatividade no
Sistema Internacional de Unidade (SI), que corresponde a uma desintegração por
segundo. No caso da água potável, é usualmente utilizada a concentração de
atividade, expressa em unidades de Bq por litro (Bq/l). O Curie (Ci) é uma unidade
antiga que ainda é utilizada nos Estados Unidos e em algumas situações específicas
(1 Curie=3,7. 1010 Bq).
Dose efetiva (Sv) – Quando a radiação interage com os tecidos e órgãos do corpo
humano, a dose de radiação recebida depende de vários fatores tais como o tipo de
radiação, a parte do corpo afetada e a via de exposição. Desta forma, 1 Bq de
radioatividade não irá sempre fornecer a mesma dose. Uma unidade chamada ”Dose
efetiva” foi desenvolvida para levar em consideração as diferenças entre os diferentes
tipos de radiação e sensibilidade dos órgãos do corpo humano, de forma que o
impacto biológico possa ser comparado diretamente. A dose efetiva é expressa em
Sievert (Sv) e é mais comumente utilizada em termos de milisievert (mSv)
(1 Sv =1000 mSv ).
A dose efetiva devido à ingestão de água pode ser calculada através da seguinte
equação:

Ding= Σj TIagua * C

j
agua

* FCD

j
ing

equação 2.1

Onde,
Ding é a dose efetiva devido à ingestão de água (Sv/ano)
Tiagua é a taxa de ingestão anual de água por um indivíduo (l/ano)
Cjagua é a concentração do radionuclídeo j na água potável (Bq/l)
FCDjing é o Fator de conversão de dose para ingestão do radionuclídeo j (Sv/Bq)
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O valor de consumo de água utilizado na equação acima deve incluir o
consumo de água potável ingerida diretamente e indiretamente através do preparo
de bebidas e adicionadas no preparo de comidas (refrescos, mates, café, chá, sopas,
etc.). Na ausência de dados específicos do local, geralmente utiliza-se valores default,
como por exemplo, uma taxa de ingestão de água de 570 l/ano para um indivíduo
adulto e de 330 l/ano para crianças, adotados pela agência ambiental americana (EPA,
1997), o que equivale a um consumo diário de água potável de 1,5 e 0,9 l/dia,
respectivamente. A Organização Mundial de Saúde adota uma taxa de consumo de
água conservativa de 2 l/dia ( WHO, 2011).
j

O fator de conversão de dose para exposição interna via ingestão (FCD ing),
expresso em Sv/Bq, é definido como a dose efetiva comprometida para um indivíduo
por unidade de incorporação via ingestão do radionuclídeo j. A dose comprometida
é integrada por um período de 50 anos para um indivíduo adulto e até 70 anos para
crianças de idades entre 0 e 1 ano. Logo, o fator de conversão de dose corresponde a
uma dose para a vida toda. Os valores dos fatores de conversão de dose são
estabelecidos e recomendados pela Comissão Internacional de Proteção
Radiológica (ICRP). A publicação mais recente da ICRP é a de número 119, que
apresenta os fatores de conversão de dose para incorporação de radionuclídeos por
trabalhadores e indivíduos do público (ICRP, 2012). A Comissão Nacional de Energia
Nuclear apresenta na sua posição regulatória 3.01/011 (CNEN, 2011) os fatores de
dose para o público recomendados para serem adotados no Brasil. Para uma mesma
atividade incorporada, a radiotoxicidade de um elemento radioativo é maior quanto
maior for o seu fator de conversão de dose.
Na Tabela 2.1 é apresentado um exemplo de cálculo de dose devido à
ingestão de água subterrânea por um indivíduo adulto. São apresentadas as
concentrações de atividade de U-238, U-234, Ra-226, Ra-228 e Th-232 em um amostra
hipotética de água. Neste exemplo, utilizando a equação 2.1 e uma taxa de ingestão
de água de 2 l/dia, estima-se uma dose total decorrente da ingestão de água de 0,07
mSv/ano, valor este inferior ao valor de referência de 0,1 mSv/ano recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para radioatividade em água potável ( WHO,
2011). Tendo em vista as maiores concentrações de atividade de U-238 e U-234, estes
contribuem com cerca de 60% da dose total estimada.
Cabe ressaltar que, dentre os radionuclídeos naturais presentes na água, o
urânio é o único radionuclídeo que apresenta toxidez química maior do que a
radiológica. Desta forma, o valor de referência recomendado para a concentração de
urânio natural na água é limitado pela sua toxidez química que é mais restritiva do
que a radiológica ( WHO, 2011). A OMS recomenda um valor de referência de 30 μg/l
para concentração de urânio natural na água ( WHO, 2011).
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A toxidez química do urânio tem sido investigada desde a década de 70, quando o
urânio foi utilizado como tratamento homeopático para a cura da diabetes mellitus
(Hodge, 1973), sendo a toxidez nefrológica o principal efeito associado com a
ingestão e/ou inalação de urânio (Legget, 1989).
Tabela 2.1. Dose efetiva total estimada a partir da ingestão de
radionuclídeos em água potável (exemplo hipotético)
Concentração
Radionuclídeo

(Bq/l)

Incorporação
anual

a

(Bq/ano)

Fator de

Dose

Conversão

efetiva

b

de Dose

(mSv/ano)c

(Sv/Bq)
c

U-238

0,71

518

4,5 x 10-8

0,023

U-234

0,68

496

4,9 x 10-8

0,024

Ra-226

0,043

31

2,8 x 10-7

0,009

25

6,9 x 10

-7

0,017

2,3 x 10

-7

0,0003

Ra-228

0,034

Th-232
Dose Total

0,002

1,4

d

0,073

a

Considerando uma taxa de ingestão de 2 l/dia durante 365 dias por ano
FCD para individuo adulto (ICRP, 2012; CNEN, 2011 )
c
Transformação de Sv para mSv (1Sv=1000 mSv)
d
Dose Efetiva Total -somatório das doses individuais de cada radionuclídeo
b

O urânio natural consiste, basicamente, da mistura dos radioisótopos:
U-238, U-234 e U-235. No entanto, em termos de massa de urânio natural o que
predomina é a massa do U-238. Desta forma, pode-se estimar a concentração em
massa do urânio natural a partir da concentração de atividade de U-238, dado que 1
mg de urânio natural está relacionado com uma atividade de 12,4 Bq de U-238. Desta
forma, no exemplo da Tabela 1, a concentração de urânio natural correspondente à
concentração de U-238 (0,71 Bq/l) corresponde a uma concentração de urânio
natural de 57 μg/l, valor este cerca de duas vezes superior ao limite de 30 μg/l
recomendado pela OMS para limitar a toxidez química do urânio.
Interessante observar neste exemplo uma situação onde as
concentrações de urânio presentes na água não conferem uma dose maior que o
valor de referência recomendado para radioatividade em água pela WHO (0,1
mSv/a), mas a concentração em massa do urânio ultrapassa o limite estabelecido
para a toxidez química deste elemento.
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3. REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL
E NO MUNDO
Mariza R. Franklin
3 . 1 I nt r o d u ç ã o

A água usada para o consumo pode conter radionuclídeos naturais e
artificiais capazes de causar riscos à saúde humana. Normalmente, esses riscos são
pequenos se comparados com os riscos associados a microorganismos ou outras
espécies químicas que também podem estar presentes na água. No entanto, como
citado nos capítulos anteriores, dependendo das condições ambientais e/ou
atividades humanas, esses riscos (decorrentes das doses de radiação) podem ser
significativos. Um exemplo recente de contaminação artificial, embora não
significativa do ponto de vista da radioproteção, foi a contaminação por
radionuclídeos artificiais dos reservatórios de água potável de Tóquio durante o
acidente de Fukushima (Nuteccelli, et al, 2012).
A água pode ser caracterizada através de diversos parâmetros que
representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros
são usados como indicadores da qualidade da água. Quando os constituintes
presentes na água alcançam valores superiores aos parâmetros estabelecidos para
um determinado uso eles são considerados como poluentes. No caso da água usada
para consumo humano, i.e., água potável destinada à ingestão, preparação e
produção de alimentos e à higiene pessoal, esta deve atender a determinados
padrões de potabilidade, de forma a garantir a proteção da saúde humana.
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Por isso, muitos países e instituições internacionais têm estabelecidos
regras (obrigatórias ou não) no intuito de administrar o risco à saúde humana devido
à ingestão de água contendo elementos radioativos. A seguir, será feita uma
descrição sucinta dos principais regulamentos aplicados ao controle de elementos
radioativos em água potável.

3.1.1 Organização Mundial de Saúde (OMS)
As diretrizes sugeridas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para
qualidade da água para o consumo humano se constituem em pontos de referência
internacional para o estabelecimento de padrões de potabilidade. Esses pontos de
referência ou níveis recomendados "guidence levels" foram estabelecidos para o
teor de radionuclídeos em água, utilizando uma abordagem pragmática e
conservativa para uma ingestão 730 litros de água por ano.
A metodologia proposta pela OMS para potabilidade de água do ponto de
vista radiológico se baseia em um Critério de Dose Individual (CDI) de 0,1 mSv/ano.
Este critério de dose representa um nível muito baixo de risco no qual não se espera
observar qualquer efeito adverso à saúde. A partir desse CDI são estabelecidos os
níveis recomendados para os radionuclídeos presentes na água.
No documento da OMS ( WHO, 2011) os níveis recomendados foram
n
arredondados de acordo com a média dos valores na escala logarítmica para 10 se o
n
n+1
valor calculado situava-se abaixo de 3x10 e acima se o valor era 3x10 . Os valores
desses níveis recomendados para os radionuclídeos naturais mais comuns
encontrados na água potável podem ser observados na tabela 3.1.
Se esses valores forem ocasionalmente excedidos para um radionuclídeo
ou uma combinação de radionuclídeos, caberá à autoridade nacional investigar, caso
a caso, as razões desses níveis terem sido excedidos. Estes níveis não podem ser
considerados como valores de referência de remediação, nem de restrição.
Estas diretrizes fornecem, portanto, um ponto de partida científico para
que as autoridades de cada país possam desenvolver regulamentos e padrões de
potabilidade apropriados à situação nacional ( WHO, 2011).
A principal razão para a OMS não promover a adoção de padrões
internacionais para qualidade da água para o consumo humano é o fato de que o
estabelecimento de normas e regulamentos nacionais deve levar em consideração
aspectos econômicos através de uma abordagem de risco-benefício (qualitativa ou
quantitativa). Portanto, uma abordagem que funciona em um país ou região não vai,
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necessariamente, funcionar em outra, não existindo uma abordagem única que seja
universalmente aplicável. Além disso, a OMS também alerta aos estados membros
que no desenvolvimento de suas normas e regulamentos, devem ser tomados
cuidados para assegurar que os recursos escassos não sejam desnecessariamente
desviados para o monitoramento de substâncias de menor importância para a saúde
pública.
Em termos da avaliação de risco para a saúde, as diretrizes da OMS não
diferenciam os radionuclídeos que ocorrem naturalmente daqueles produzidos a
partir de atividades humanas. Assim como não diferenciam adulto de criança.
Os níveis recomendados pela OMS se aplicam às condições de operação
de rotina (ou "normais") de abastecimento de água potável. As diretrizes da OMS
não se aplicam a situações de emergência envolvendo a liberação de radionuclídeos
no ambiente.
De forma resumida, a metodologia da OMS compreende basicamente
quatro etapas, a saber ( WHO, 2011):
I. Estabelecimento de um Critério de Dose Individual (CDI) de 0,1 mSv/ano
para consumo de água potável;
II. Avaliação preliminar (níveis de triagem), em função das atividades alfa total
e beta total. Se as concentrações de atividade medidas estiverem abaixo dos níveis de
triagem de 0,5 Bq/l para αtotal e 1,0 Bq/l para βtotal, nenhuma ação adicional é
necessária;
III. Se qualquer um dos níveis de triagem for ultrapassado, as concentrações
dos radionuclídeos individuais devem ser determinadas e comparadas com os níveis
recomendados (esses níveis são calculados levando-se em consideração o somatório
de todos os radionuclídeos presentes na água e uma dose inferior ao CDI de 0,1
mSv/ano);
IV. O resultado desta avaliação mais detalhada pode indicar que nenhuma
ação será necessária, ou que uma avaliação adicional deveria ser realizada antes de
decidir sobre a adoção de medidas de remediação para redução da dose.
O radônio (produto do decaimento do urânio e do tório) é um radionuclídeo
natural que vem recebendo grande atenção devido ao seu potencial de causar riscos à
saúde humana (ICRP, 1987). Classificado, segundo a Agência Internacional de Pesquisa
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em Câncer (IARC), como um agente cancerígeno classe I (substância cujo efeito
carcinogênico para o homem foi demonstrado através de estudos epidemiológicos
de causa-efeito).
Como comentado no capítulo 1, sendo um gás, quando uma torneira ou
chuveiro é ligado, parte do radônio na água é liberado para a atmosfera. Este
incremento de radônio no ar pode ser inalado, podendo causar um aumento da
exposição à radiação. O Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da
Radiação Atômica, através da compilação de dados científicos publicados
(UNSCEAR, 2000), concluiu que em média 90% da dose atribuível ao radônio em
água potável vêm da inalação, em vez da ingestão. Portanto, o controle da via de
exposição inalação, em vez da via de ingestão é a maneira mais eficaz de controlar as
doses devidas ao radônio em água potável.
A percentagem de radônio presente na água potável que é libertado para a
atmosfera interna das residências dependerá entre outros fatores das condições
locais, tais como o consumo total de água da casa, o volume do cômodo na casa e a
sua taxa de ventilação. Apesar da alta variabilidade esperada, estima-se que uma
concentração de radônio de 1000 Bq/l na água que é distribuída para consumo
3
(exemplo: torneiras e chuveiros) irá aumentar em média 100 Bq/m a concentração
de radônio no ar dos ambientes fechados (CE,2001).
O nível de referência da Organização Mundial de Saúde para a
concentração de radônio no ar em residências é de 100 Bq/m3, não devendo exceder
a um nível de 300 Bq/m3, o que corresponde a uma dose anual de cerca de 10 mSv
( WHO, 2011).
Como ressaltado no capítulo 2, além dos aspectos radiológicos, as
diretrizes da OMS estabelecem um nível específico recomendado de 30 μg/l para o
conteúdo total de urânio na água potável. Este nível foi estabelecido com base na
toxidez química do urânio, que é predominante em relação a sua toxidez radiológica.

3.1.2 Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA
A Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA (organização
pertencente à família das Nações Unidas para a área nuclear) estabelece, por meio
das suas normas básicas de segurança (BSS – Basic Safety Standards), normas para a
proteção da saúde e minimização de riscos para a vida e para propriedade.
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A ingestão de água potável contendo elementos radioativos é tratada pelo BSS como
uma situação de exposição existente, onde a água destinada ao consumo humano é
considerada um produto de base ("commodity").
A AIEA preconiza que as autoridades regulatórias competentes de cada
país devem estabelecer um nível de referência específico ("reference level") para a
exposição devido à ingestão de água potável contendo radionuclídeos, de maneira
que a dose anual efetiva recebida por uma pessoa não exceda um valor de
aproximadamente 1 mSv. Assegurando, com isso, um nível de proteção idêntico ao
adotado para situações de exposição planejadas, mesmo considerando que os
mecanismos de controle da exposição são diferentes (IAEA, 2011).
Níveis de referência foram definidos pela ICRP como os níveis de dose ou
riscos acima dos quais é julgado ser inapropriado permitir que ocorram exposições e
abaixo destes níveis a otimização da proteção deve ser implementada (ICRP, 2007).
Assim como para a OMS, o nível de referência estabelecido pela AIEA não
se aplica a situações de emergência radiológica ou nuclear, onde outros níveis de
referência expressos em termos de dose residual são estabelecidos (em geral na faixa
de 20–100 mSv, considerando todos os radionuclídeos e todas as vias de exposição).
As normas de segurança da AIEA refletem um consenso internacional
sobre o que se constitui um elevado nível de segurança e proteção das pessoas e do
meio ambiente contra os efeitos nocivos da radiação ionizante. Embora o BSS (2011)
seja um documento publicado pela AIEA, foi desenvolvido e aprovado em conjunto
com outras organizações como OMS – Organização Mundial de Saúde, OPAS Organização Pan Americana da Saúde, OIT – Organização Internacional do Trabalho,
ONUAA - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, PNUMA –
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, AEN – Agência de Energia Nuclear e
CEE – Comunidade Europeia/ Euratom. Assim, os padrões estabelecidos no BSS são
complementares às recomendações da OMS.
As duas organizações internacionais das Nações Unidas (OMS e AIEA)
estabelecem um intervalo de 0,1 a 1 mSv de dose de radiação devido ao consumo
anual de água potável contendo elementos radioativos. O nível inferior de 0,1
mSv/ano, proposto pela OMS, deve ser utilizado como nível de triagem. Valores
acima deste nível requereriam maiores investigações, já o nível de 1 mSv/ano
estabelecido pela AIEA é um valor que não deve ser excedido, isto é, acima do qual
alguma ação deve ser implementada. Neste intervalo entre 0,1 e 1 mSv/ano, as
autoridades nacionais podem estabelecer os seus valores e efetuar, caso a caso, a
otimização da proteção visando, se necessário, ações de remediação.
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3.1.3. Comunidade Europeia – CE
Preocupada com o conteúdo total de radionuclídeos em água potável, a
Comunidade Européia - CE estabeleceu em 1998 a Diretiva 98/83/CE relativa à
qualidade da água destinada ao consumo humano. A diretiva exige que os estadosmembros monitorem as concentrações de radionuclídeos em água de
abastecimento público e define os valores paramétricos de 100 Bq/l para a
concentração de atividade de trítio e 0,1 mSv/ano como uma Dose Indicativa Total
("total indicative dose") (DIT) (EU,1998).
A Diretiva 98/83/CE estabelece que a DIT deva ser avaliada excluindo as
contribuições do trítio, K-40, C-14, Rn-222 e seus produtos de decaimento, mas
incluindo todos os outros radionuclidos naturais.
Para as situações onde comprovadamente (com base em estudos
científicos consistentes) os níveis de trítio e a dose indicativa total estejam abaixo dos
valores estabelecidos na Diretiva 98/83/CE, o monitoramento da água para
radionuclídeos não é obrigatório. Nestes casos, o estado-membro comunicará os
motivos da sua decisão à comissão, incluindo os resultados do monitoramento
prévio realizado.
Os valores máximos para concentração de radônio e seus produtos de
decaimento em água potável estão fora do campo de aplicação da Diretiva 98/83/CE.
Esses valores foram propostos separadamente na Recomendação da Comissão
2001/928/Euratom (EC, 2001). Vale a pena lembrar que neste regulamento os valores
de referência para Rn-222 e seus produtos de decaimento não são obrigatórios.
Em abril de 2012, uma nova directiva, que estabelece requisitos para a
proteção da saúde do público em geral no que diz respeito às substâncias radioativas
na água destinada ao consumo humano foi apresentada ao Parlamento Europeu para
aprovação final (EU, 2013). Este novo regulamento (publicado em outubro de 2013)
introduz novidades importantes no que diz respeito à Directiva 98/83/CE, a saber:
1) Regulamenta Rn e seus produtos de decaimento (adota a Recomendação
da Comissão 2001/928/Euratom no que diz respeito à qualidade da água com relação
a exposição devido ao radônio);
2) Estabelece a frequência de monitoramento da água e define os níveis de
triagem em função das atividades alfa total e beta total;
3) Explica o método de cálculo da Dose Indicativa Total (DIT), considerando
uma ingestão anual de 730 litros e a utilização dos coeficientes de dose estabelecidos
na Diretiva 96/29/Euratom.
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4) Fornece uma lista com a concentração de atividade máxima recomendada
para os radionuclídeos naturais e artificiais mais comuns encontrados na água
potável, considerando o atendimento ao critério de DIT de 0,1 mSv/ano;
5) Fornece também os limites de detecção requeridos para os métodos
analíticos utilizados na determinação dos referidos radionuclídeos.

3.1.4. Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos das
Américas (USEPA)
Em 1974 o Congresso norte-americano aprovou a Lei de segurança para
água potável ("Safe Drinking Water Act"). Esta lei exige que a agência de proteção
ambiental norte-americana (USEPA) estabeleça limites para certos contaminantes
presentes na água para o consumo, de forma a evitar a ocorrência de efeitos adversos
à saúde. Essas metas de saúde não-exequíveis, com base unicamente nos possíveis
riscos à saúde e na exposição ao longo da vida, com uma margem de segurança
adequada, são chamadas de metas a serem alcançadas para os níveis máximos de
contaminantes ("Maximum Contaminant Level Goal – MCLG").
Do ponto de vista operacional (para uso na regulamentação da água
potável) a USEPA estabelece níveis máximos de contaminantes ("Maximum
Contaminant Level – MCL"). Esses níveis são estabelecidos o mais próximo possível
dos MCLG, levando em consideração: a capacidade dos operadores dos sistemas
públicos de abastecimento de água detetarem e removerem os contaminantes
usando tecnologias de tratamento adequadas, os custos gastos e os benefícios
produzidos.
Uma vez que a USEPA estabelece a regulamentação nacional para água
potável ("National Primary Drinking Water Regulation – NPDWR") para um
determinado contaminante, os operadores dos sistemas de água comunitários
devem, por força de lei, atender aos requisitos estabelecidos na regulamentação
(conformidade com os MCls, monitoramento e comunicação) (USEPA,2000). Os
sistemas de água não comunitários estão fora da abrangência deste padrão, podendo
ser regulados no futuro.
Por ser uma federação, os Estados Unidos da América (EUA) permitem
aos seus estados definirem e imporem os seus próprios padrões de potabilidade da
água, sendo esses padrões estaduais tão fortes quanto os padrões nacionais.
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A NPDWR para radionuclídeos entrou em vigor em 1977 e a última revisão
ocorreu em 2000, para incluir um limite de concentração de atividade para o urânio.
As MCLGs são iguais a zero para todos os radionuclídeos, com base na hipótese que
qualquer exposição à radiação ionizante tem o potencial de causar riscos à saúde
humana. Os níveis de contaminação máximos (MCLs) para os radionuclídeos em
água potável (com exceção do Rn-222) são:
Ra-226 e Ra-228 (Combinados) = 5 pCi/l (0,185 Bq/l);
Emissores alfa total (excluindo Rn e U, mas incluindo Ra-226) =
15 pCi/l (0,555 Bq/l)
Emissores beta e fótons = 4 mrem/ano (0,04 mSv/ano);
Urânio = 30 μg/l
A lei de segurança para água potável norte-americana exige que a USEPA
revise periodicamente os seus regulamentos. A próxima revisão está prevista para
ocorrer em 2015. No entanto, a revisão desses regulamentos pode ser antecipada
caso novas evidências científicas se tornem disponíveis.

3.1.5 Regulamentação da água potável no Brasil
No Brasil, a primeira legislação dispondo sobre normas de qualidade para
água potável remonta a 1977. Nas últimas décadas, um grande esforço tem sido feito
no sentido de melhorar as normas brasileiras sobre qualidade da água para consumo
humano. Atualmente, o Brasil segue as Diretrizes recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para qualidade da água, estabelecendo limites máximos de
substâncias tóxicas que podem ser encontrados na água potável.
Em dezembro de 2011, o Ministério da Saúde (MS) publicou a portaria nº
2914, que estabelece procedimentos para controle e vigilância da qualidade da água
para consumo humano e seu padrão de potabilidade (MS, 2011). Esta Portaria se
aplica à água destinada ao consumo humano distribuída por meio de sistema
coletivo, ou solução alternativa, coletiva ou individual, de abastecimento de água.
Não se aplica à água mineral natural e às águas adicionadas de sais destinadas ao
consumo humano após o envasamento, e a outras águas utilizadas como matériaprima para elaboração de produtos, conforme Resolução (RDC) nº 274, de 22 de
setembro de 2005, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
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Esta nova portaria é a quinta versão do padrão brasileiro de qualidade da
água para consumo e preconiza:

I. Avaliação preliminar, em função das atividades alfa total (αtotal) e beta
total (βtotal). Os níveis de triagem para atividades alfa total e beta total não
devem exceder a concentração de atividade de 0,5 Bq/l e 1,0 Bq/l,
respectivamente;

II. Caso os níveis de triagem sejam excedidos, deve ser realizada análise
específica para os radionuclídeos presentes na água, e o resultado deve ser
comparado com os níveis de referência estabelecidos para Ra-226 de 1,0
Bq/l e Ra-228 de 0,1 Bq/l.

III. Estabelece o valor de 0,03 mg/l como valor máximo permitido para
conteúdo total de urânio na água potável, com base na toxidez química
deste elemento.
A metodologia adotada na portaria no 2914/MS segue em parte aquela
estabelecida pela OMS. O texto também afirma que, sob solicitação da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), outros radionuclídeos devem ser investigados.

A CNEN (autoridade regulatória nuclear brasileira) não possui norma
específica para tratar dos aspectos radiológicos associados à potabilidade da água.
No entanto, dispõe, em seu arcabouço legal, de normas gerais de proteção
radiológica que podem ser utilizadas, na ausência de uma norma específica.

Como pode ser observado, diferentes organizações sugerem ou
estabelecem diferentes critérios e/ou limites para diminuir o risco associado à
ingestão de água contendo radionuclídeos. Os diferentes valores paramétricos
usados compreendem abordagens diferentes, assim como graus de proteção
distintos com diferentes riscos associados. Um resumo desses valores paramétricos
adotados pelas diferentes organizações pode ser observado na tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Resumo dos valores adotados pela OMS, AIEA, CE,
USEPA e Brasil para regular radioatividade em água potável.

Organização Mundial de Saúde (OMS)
Critério de Dose Individual (CDI) de 0,1mSv/ano
Níveis
de
triagem

αtotal ≤ 0,5 Bq/l
βtotal ≤ 1 Bq/l

30 µg/l
U total
Níveis recomendados devem ser estabelecidos considerando um CDI 0,1mSv/ano
Ex: (U-238: 10Bq/l; Ra-226: 1Bq/l; Ra-228: 0,1Bq/l; Pb-210: 0,1Bq/l)- Valores após
arredondamento logarítimico;
Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA
Nível de referência de dose não deve exceder um valor de 1 mSv /ano
Comunidade Europeia - CE
Dose Indicativa Total (DIT) de 0,1mSv/ano
H-3: 100 Bq/l; Rn-222: 100 Bq/l<Rn-222<1000 Bq/l,
se 1000 Bq/l ações de remediação são necessárias.
Níveis
de
triagem

αtotal ≤ 0,1 Bq/L
βtotal ≤ 1 Bq/L

Níveis recomendados devem ser estabelecidos considerando um DTI 0,1mSv/ano
Ex: (U-238: 3Bq/l; Ra-226: 0,5Bq/l; Ra-228: 0,2Bq/l; Pb-210:0,2Bq/l)- Valores
calculados sem arredondamento logarítmico.
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos das Américas
Ra-226 e Ra-228
5 pCi/l (0,185 Bq/l)
(Combinados)
Emissores Alfa total
(excluindo Rn e U, mas 15 pCi/l (0,555 Bq/l)
incluindo Ra-226)
Emissores beta e fótons 4mrem/year (0,04 mSv/ano);
0,03 mg/l (30 µg/l)

U total

Ministério da Saúde - Brasil
Níveis de αtotal ≤ 0,5 Bq/l
triagem βtotal ≤ 1 Bq/l
U total 30 µg/l
Ra-226 1 Bq/l
Ra-228
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0,1 Bq/l

4. RADIOATIVIDADE EM ÁGUA NO BRASIL
Dejanira C. Lauria

Na década de 60 foi publicado na literatura o primeiro levantamento
abrangente de concentrações de radionuclídeos em águas brasileiras, efetuado por
Longo (1967), que analisou Rn-222 em 46 amostras de águas minerais; em seguida,
Hainberge et al. (1974) publicaram dados de Ra-226 e Ra-228 em 202 amostras de
águas minerais. A partir de então, diversos dados de radioatividade em água no Brasil
são encontradas na literatura. Entretanto, vastas e sistemáticas determinações de
concentrações de radionuclídeos em águas de abastecimento de cidades são
relativamente escassas. Dois estudos se destacam, aquele realizado por Oliveira et al.
(2001) no estado de São Paulo e o realizado por Amaral et al. (2001) na grande Recife.
No estado de São Paulo foram encontrados, em 452 amostras de águas
potáveis, valores de concentrações de Ra-226 na faixa de <0,002 a 0,235 Bq/l, na
faixa de <0,004 a 0,131 para Ra-228 e na faixa de 0,4 a 315 Bq/l para Rn-222. As
atividades alfa e beta total foram também determinadas nas 452 amostras e, em
apenas 4 das amostras, o valor ultrapassou o limite de 0,1 Bq/l e, em uma amostra, o
valor ultrapassou o limite então recomendado para beta total de 1 Bq/l (Ministério da
Saúde, 1990).
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Já na região do grande Recife, Amaral et al. (2001) analisaram Ra-226 e Ra228 em águas de 130 poços e fontes e em 17 águas de superfície que abastecem a
população. As concentrações das águas de poço e fontes variaram entre 0,002 e 0,189
Bq/l (valor médio 0,047 Bq/l) para Ra-226 e entre 0,002 Bq/l e 0,152 Bq/l (valor
médio: 0,055 Bq/l) para Ra-228. Segundo os autores, águas subterrâneas de 10 locais
ultrapassaram o valor de referência de 0,1 Bq/l para alfa total. Confirmando os
resultados usualmente observados, os níveis encontrados em água de superfície
foram inferiores àqueles observados em águas subterrâneas, variando entre 0,002 e
0,007 Bq/l para Ra-226 e entre 0,015 Bq/l e 0,042 Bq/l para Ra-228. Os autores
chamam a atenção para o fato de que para o abastecimento de água potável no
grande Recife — águas de diferentes procedências são misturadas na estação de
tratamento e que o maior volume de água é fornecido por águas de superfície —
desta maneira, é pouco provável que a população esteja consumindo água cujo nível
de Ra ultrapasse o valor recomendado pelo Ministério da Saúde.
Uma vez que os níveis mais elevados de radionuclídeos são usualmente
encontrados em águas subterrâneas, grande parte dos levantamentos realizados no
Brasil têm se concentrado neste tipo de água, em detrimento das águas de
superfície. As águas subterrâneas podem ser consideradas como águas minerais ou
não minerais. Na literatura estão reportados alguns dados de águas não classificadas
como minerais:

I. um levantamento nas águas do aquífero Guarani encontrou valores
variando entre 0,03 a 1,49 Bq/l de Ra-226 e entre 0,0018 e 0,0073 Bq/l de Ra-228
(Bonotto et al., 2004);

II. em poços de abastecimento domésticos da Região dos Lagos, Rio de
Janeiro, os valores observadas ficaram entre <0,002 e 0,492 Bq/l para Ra-226 e entre
<0,01 e 1,50 Bq/l para Ra-228 (Almeida et al. 2004);

III. um levantamento de poços de abastecimento público de 17 cidades
do estado de Goiás foram determinados os teores de Ra-226, ( entre <0,004 e 0,023
Bq/l), de Ra-228 (entre <0,02 e 0,05 Bq/l), de Pb-210 ( entre <0,02 e 0,11 Bq/l). As
concentrações de Rn-222 variaram entre <3 e 420 Bq/l (Lauria et al., 2004b);
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IV. Nicoli et al. (2004) determinaram os níveis de Rn-222 em dez poços
tubulares importantes para o abastecimento da cidade de Brasília e encontraram
valores na faixa de 17±1 Bq/l e 144±4 Bq/l.

V. em águas de 44 poços de abastecimento individuais, numa região de
ocorrência de monazita, foram encontradas concentrações de Ra-226 variando
entre: 0,003 e 0,53 Bq/l para Ra-226, entre 0,02 e 1,8 Bq/l para Ra-228 e entre <0,01 e
0,32 Bq/l para Pb-210. As concentrações relativamente elevadas encontradas nestas
águas foram imputadas à lixiviação da monazita contida no aquífero, causada pelo
baixo pH destas águas (Lauria et al., 2012).

Embora as recomendações em relação à potabilidade de água se refiram
às águas de sistema de abastecimento ou engarrafadas, e os limites oficiais não
tenham sido estabelecidos para águas minerais engarrafadas ou de fontes, há uma
preocupação crescente relacionada à concentração de radionuclídeo e à
necessidade de monitoramento destas águas, tendo em vista o aumento de
consumo e o uso destas águas em refrigerantes. Vários trabalhos têm sido
desenvolvidos com a finalidade de conhecer os níveis e estimar riscos devido ao
consumo destas águas, ou por coletas diretamente nas fontes, ou por análise de
águas engarrafadas. Dentre os quais, pode-se citar:

VI. os realizados nas fontes de água da região de Águas da Prata e seu
entorno que, examinadas por diferentes pesquisadores, apresentaram
concentrações variando de 0,002 a 0,02 Bq/l de U-238, de <0,003 e 0,2 Bq/l de
U-234, de <0,01 a 2,4 Bq/l de Ra-226, de <0,1 e 0,4 Bq/l de Ra-228 e de Th-232 entre
1,0 E-5 e 7 E-3 Bq/l (Camargo e Mazzilli, 1998; Lauria e Godoy, 1988; Tonetto e
Bonotto, 2002);

VII. Negrão e Oliveira (2011) determinaram concentrações de Ra-226 e
Ra-228 em 13 fontes de águal mineral de Caxambu, Minas Gerais, encontrado valores
variando entre 0,083 e 3,6 Bq/l e entre 0,069 e 4,5 Bq/l, respectivamente. De acordo
com os autores, os níveis elevados de bicarbonato e carbonato nestas águas
poderiam ser responsáveis pelos níveis relativamente elevados de Ra;
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VIII. Sampa (1979) determinou Rn-222 em várias fontes de água mineral
no estado de São Paulo, o valor mais elevado foi de 3,153 Bq/l, encontrado em uma
única fonte.
O trabalho mais extenso sobre radionuclídeos e águas minerais foi
publicado por Godoy et al. (2001), que validou os dados de Hainberge et al. (1974) e
complementou com dados de águas minerais engarrafadas. As faixas de
concentração encontradas foram de <0,01 a 0,22 Bq/l para Ra-226, <0,02 a 1,0 Bq/l
para Ra-228 e de <0,01 a 0,5 Bq/l para Pb-210.

Um amplo levantamento das concentrações de radionuclídeos em
diversas matrizes ambientais no Brasil pode ser encontrado no sistema GEORAD
(www.ird.gov.br). Neste banco de dados, foram compilados dados individuais de 39
amostras de águas de superfície, enquanto dados de 774 amostras são reportados
para água subterrânea, minerais ou não. Nas Tabelas 4.1 e 4.2 são apresentados os
valores mínimos e máximos das concentrações de radionuclídeos nas amostras
reportadas no GEORAD. Nas águas subterrâneas, os dados das 774 amostras estão
assim distribuídos: 526 dados de Ra-226, 387 dados de Ra-228, 227 dados de Pb-210,
82 dados de Po-210, todos do Grande Recife (Amaral et al., 2001), 300 dados de U-238
e 225 dados de Th-232. Para 102 amostras são apresentados dados de U-234. Pode-se
observar nas tabelas que os teores de radionuclídeos encontrados em águas
brasileiras são bastante variáveis, especialmente em águas subterrâneas.
Considerando os níveis recomendados pela WHO (2011): 10 Bq/l para U238, 1,0 Bq/l para Ra-226, 0,1 Bq/l para Ra-228, Pb-210 e Po-210, pode-se ter uma
visão geral da situação da qualidade das águas armazenadas no sistema. Em
nenhuma das águas de superfície e para os radionuclídeos analisados os valores
recomendados foram excedidos. Por outro lado, 11 amostras de água subterrânea
suplantaram o valor recomendado para Ra-226 (2%), 111 amostras suplantaram o
valor para Ra-228 (28%), 18 amostras suplantaram o valor recomendado para Pb-210
(8%) e, duas suplantaram o valor de Po-210 (2%).
Deve-se ressaltar que os dados armazenados no GEORAD são
insuficientes para ter-se uma visão geral da radioatividade em água no país, no
entanto, os resultados ressaltam a importância do Ra-228 para qualidade de água no
Brasil. Esta importância é devido não somente à sua abundância decorrente da
geologia brasileira, como também ao valor recomendado pela OMS para este
radionuclídeo— menor do que o nível recomendado para o outro isótopo do Rádio,
Ra-226.
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ÁGUA
Superfície
Nuclídeo
(n)

U-238

Mínimo

<1E-3

Máximo

0,6

U-234

Ra-226

Ra-228

Pb-210

Po-210

(20)

(15)

(8)

(17)

NR

<2E-3

<6E-3

<7E-3

<0,02

NR

0,04

0,05

0,02

0,06

(22)

Subterrânea
Nuclídeo
(n)

U-238

U-234

Ra-226

Ra-228

Pb-210

Po-210

(300)

(102)

(526)

(387)

(227)

(82)

Mínimo

1,2E-5

<3E-3

<7,4E-4

<0,02

<9E-3

<0,02

Máximo

0,5

1,2

3,4

5,6

0,3

0,8

(n=número de amostras, NR=não reportado)

ÁGUA

Superfície
Nuclídeo

Th-232

(n)

(5)

Mínimo
Máximo

Th-228

Th-230

Rn-222

K-40

<2E-4

NR

NR

--

NR

6E-03

NR

NR

--

NR

Subterrânea
Nuclídeo

Th-232

Th-228

Th-230

Rn-222

K-40

(n)

(225)

(47)

(26)

(323)

(77)

Mínimo

<1E-5

<1E-4

<3E-4

<1

1E-3

Máximo

0,01

0,3

0,1

3153

0,1

(n=número de amostras, NR=não reportado)
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