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Uma Perspectiva Teórica Aplicada a Minas e Cavernas

Tese apresentada ao curso de Pós-Graduação em

F́ısica da Universidade Federal Fluminense, como

requisito parcial para a obtenção do T́ıtulo de

Doutor em F́ısica.

Orientador:

Prof. Dr. Roberto Meigikos dos Anjos

Co-orientadora:

Profa. Dr.a Anna Maria Nóbrega Chame
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”Como em tudo vós abundais: em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência,

e em vosso amor para conosco. Assim também abundeis em graça. Porque já sabeis a graça

de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela

sua pobreza enriquecêsseis. Por isso, sei passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi

o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com

fome, tendo muito, ou passando necessidade. Pois, posso todas as coisas naquele que me

fortalece.”

2 Coŕıntios 8.7,10; Filipenses 4.12,13
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sabendo o quão importantes essas pessoas são em nossas vidas, que nos motivamos a seguir

em frente com a certeza de que sempre estarão dispostas a nos ajudar, a vencer os novos
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nos instrui Jesus em Mateus 6.8: Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de
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carinho desde bebê. Mesmo não sendo mais tão ativa como antes, te amo vó! Ao meu
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(in memorian),
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auxiliou na interpretação da teoria e na disposição de literatura sobre o tema de estudo; Ao

professor Paulo Gomes, com quem fiz estagio docente durante dois semestres e sempre confiou

na minha competência e foi muito solicito em me ajudar em inúmeras questões; Ao professor
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à direita, tem-se o tubo com duas aberturas. As flechas pretas indicam a velocidade

padrão pela variação de temperatura e as flechas verdes representam a corrente de

ar pelo efeito chaminé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
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são dispostos no gráfico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Resumo

Em ambientes confinados onde há emanação de radônio das paredes, como é o caso

de minas e cavernas, a distribuição do gás radônio pode ser descrita por modelos que

levam em conta processos de transporte. Neste contexto, apresentamos nesta tese soluções

estacionárias da equação de difusão-advecção e reação para geometrias tubulares, equação

que resulta da F́ısica das Radiações e da Mecânica dos Fluidos. Até o momento, a literatura

tem apresentado modelos que desprezam a difusão e não descrevem o caso de cavidades com

mais de uma abertura de forma quantitativa e coerente. Diante destas questões, propomos

discutir os limites em que se pode desprezar o fenômeno de difusão. Nesta tese, concluimos

que só podemos desprezar a difusão quando a velocidade do vento está acima de um certo

valor positivo. Além disso, vamos apresentar um novo modelo, proposto para o caso do tubo

com duas ou mais aberturas, através da inclusão de um termo expĺıcito de diferença entre a

temperatura interna e externa, quando há o efeito chaminé para a circulação do ar. Desta

maneira, nós podemos identificar, matematicamente, a presença de fissuras e rachaduras não

observáveis por inspeção visual em lugares como minas e cavernas. Como estudo de caso,

aplicamos a teoria às medidas presentes na literatura, dos ńıveis de 222Rn em duas minas

inativas de minérios da prov́ıncia de San Luis, Argentina: a mina de ouro La Carolina e a

mina de tungstênio Los Cóndores. Os modelos reproduziram os padrões sazonais dos dados

de concentração de radônio das minas e confirmaram o uso do gás nobre radioativo como

traçador geológico de aberturas desconhecidas em ambientes subterrâneos. Durante o verão,

a distribuição de 222Rn no interior da mina La Carolina pode ser descrita como um gás
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radioativo confinado em um tubo com apenas uma entrada, seção transversal e velocidade

do ar constantes. A descrição matemática mais apropriada é o modelo de difusão e advecção.

No inverno, a distribuição de 222Rn revela a presença de uma fissura nas paredes da mina

a 125 m da entrada. Este efeito foi observado graças à diferença de temperatura existente

entre os lados interno e externo da mina , que passa de 1oC para 10oC entre as estações

de verão e inverno, respectivamente. A distribuição de 222Rn no interior de Los Cóndores

pode ser descrita por um modelo de gás radioativo confinado em um cavidade tubular com

duas aberturas principais e uma abertura secundária desconhecida. Tanto no inverno de La

Carolina quanto em ambas as estações em Los Cóndores, apenas o modelo com inclusão da

temperatura se mostrou coerente com os dados experimentais.

xvii



Abstract

In confined spaces where there is radon emanation of the walls, such as mines and caves, the

distribution of the radon gas can be described by models that take into account transport

processes. In this context, we present in this thesis stationary solutions of the advection-

diffusion and reaction equation for tubular geometries, equation that results from Radiation

Physics and Fluid Mechanics theories. So far, the literature has presented models that

neglect diffusion and do not describe the case of cavities with more than one opening in a

quantitative and consistent way. Due to these questions, we propose to discuss the limits in

which diffusion can be neglected. In this thesis, we concluded that we can neglect diffusion

only when the wind speed is above a certain positive value. Moreover, we present a new model

for the tubular case with two or more openings, through the inclusion of an explicit term

that accounts for the temperature difference between internal and external environment,

when there is the chimney effect for air circulation. In this way, we are able to identify,

mathematically, the presence of fissures and cracks not observables by visual inspection in

places like mines and caves. As a case study, we apply the theory to the data found in the

literature for the levels of 222Rn in two inactive ore mines from San Luis, Argentina: the gold

mine La Carolina and the tungsten mine Los Cóndores. The models reproduced the seasonal

patterns of radon concentration in the mines and confirms the use of the radioactive noble

gas as a geological tracer of unknown entrances at underground environments. The radon

distribution in La Carolina mine in the summer can be described by a model of a radioactive

gas confined in a tubular cavity with only one entrance, constant cross section and air

xviii



velocity. The most appropriate mathematical description is the diffusion and advection

model. In winter, the mine shows the presence of a fissure at 125 m from the entrance. This

effect was observed due to the existing temperature difference between the inner and outer

sides of the mine, which was only 1 ◦C in summer and have changed to 10 ◦C in winter.

The 222Rn distribution inside Los Cóndores can be described by a model of a radioactive gas

confined in a tubular cavity with two main openings and a secondary unknown aberture. In

winter for La Carolina, as well as for both seasons in Los Cóndores, only the model including

temperature proved to be consistent with experimental data.
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Caṕıtulo 1

Introdução

O estudo da formação e comportamento de isótopos radioativos no meio ambiente é

importante para o desenvolvimento de áreas como Radioecologia, Radioproteção, F́ısica

Médica, Engenharia Nuclear, além de aplicações que têm como propósito estudar mudanças

ambientais. Nesse sentido, o estudo de radioisótopos é de grande interesse para a

Arqueologia, Paleontologia, Biologia e Geof́ısica. A ideia da radiação como fenômeno

continuamente existente no meio ambiente leva ao fato que diferentes ńıveis de radiação

em ambientes confinados vêm sendo usados como traçadores para identificar fenômenos em

geof́ısica e dinâmica de solos. Entre as referências de rastreadores na crosta da Terra podemos

citar os elementos da série de decaimento radioativo de três radionucĺıdeos primordiais,

presentes desde a formação do Universo: 235U, 238U e 232Th, cujas cadeias de desintegração

compartilham uma caracteŕıstica importante: cada uma contém um isótopo do radônio, o

mais pesado gás nobre. Quimicamente inertes, os átomos de radônio têm origem em rochas

e podem deslocar-se pelos poros e fluir para o espaço exterior, sendo capazes de migrar uma

distância significativa a partir do local de geração, mesmo durante a sua vida breve.

O radônio possui muitos isótopos, dentre os quais encontramos, naturalmente, apenas:
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220Rn da série do tório (232Th); 222Rn da série do 238U; 219Rn derivado do decaimento do 235U.

Mas, na prática, apenas o 222Rn com meia-vida de 3,8235 dias é relevante sob o ponto de

vista radiológico da nossa pesquisa, que enfoca o transporte do gás no ar. Os demais núcleos

têm seu alcance limitado fora do minério por possúırem meia-vida da ordem de segundos.

As primeiras pesquisas sobre o radônio iniciaram-se a partir da década de 1930, com

o objetivo de estabelecer v́ınculos entre a exposição ao gás e impactos na saúde, como o

câncer de pulmão. Contudo, a partir dos anos 1970, os trabalhos de Wilkening e Watkins

(1976), Atkinson et al. (1983) e Hakl (1997) introduziram a possibilidade de usar este

radioisótopo como um traçador geológico, ao compreender o 222Rn como um simples flúıdo

livre no ambiente, o qual apresenta distribuições de concentração t́ıpicas em certos lugares

como minas, poços e, até mesmo, nossas residências. Estas distribuições podem ser estudas

teoricamente sobre o domı́nio de um tubo ciĺındrico e são fortemente dependentes de fatores

f́ısicos, dentre os quais citamos taxa de ventilação, pressão, temperatura e umidade.

A publicação de Atkinson et al. (1983) trouxe a possibilidade de descrever

matematicamente a distribuição espacial da concentração de radônio em uma mina ou

caverna tubular, sendo essa feita através da solução estacionária da equação de difusão-

advecção e reação da Mecânica dos Fluidos com desprezo do fenômeno de difusão e

considerando duas situações principais: o tubo com apenas uma abertura e o tubo com duas

ou mais aberturas em diferentes ńıveis. Nesse estudo, os autores descrevem, com bom acordo

aos dados experimentais, a concentração de radônio em função da distância da entrada em

minas com apenas uma abertura e em intervalos de tempo em que não há grandes alterações

de temperatura externa, como uma dada estação do ano. Esses autores verificaram que

a presença de aberturas extras, mesmo pequenas e inviśıveis como fissuras e rachaduras,

no duto principal das minas causa variações bruscas no perfil crescente, permitindo que
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essas variações na concentração sejam usadas como traçador geológico. Porém, a descrição

matemática da segunda situação é frágil para a precisão dos dados.

Um dos fenômenos que se torna essencial para a identificação das variações bruscas na

distribuição espacial de radônio é o efeito chaminé. Este efeito pode aparecer quando há

duas aberturas ao longo de um tubo com diferença de altura entre elas, e é importante na

descrição da concentração de radônio quando a pressão interna é diferente da externa, pois

isso produz uma corrente de ar no sentido da abertura mais baixa ou mais alta, dependendo

da região (interior ou exterior) onde se encontra a maior pressão. No ar, é sabido pela

equação de Clapeyron para gases ideais, que a pressão tem relação diretamente proporcional

à temperatura, assim a temperatura também é determinante no sentido do vento.

As variações de concentração de radônio no ar podem ser compreendidas a partir de um

balanço da emissão do gás da superf́ıcie das paredes do tubo, do decaimento e da troca do

ar com a atmosfera exterior. Assim, ao relacionar padrões estacionários e a temperatura,

temos que mudanças sazonais causam, geralmente, grande variação temporal na ventilação

natural e nos ńıveis de radônio. Frequentemente, observa-se um alto valor da concentração de

radônio no verão e um valor baixo no inverno (Wilkening e Watkins, 1976; Perrier et al., 2004;

Bourges et al., 2006). Esta variação temporal pode ser facilmente explicada pela variação

anual de ventilação natural devido a alterações na temperatura externa ao tubo, visto que a

temperatura interna é suposta constante (Wilkening e Watkins, 1976). No entanto, em alguns

casos, a estrutura temporal observada é oposta com um valor de concentração de radônio

mı́nimo no verão e um máximo em queda no inverno (Eheman et al., 1991). Isto pode resultar

de uma configuração geométrica particular, como poços de acesso em relação à superf́ıcie.

Vale ressaltar que ao focar nos padrões sazonais, ignoram-se as perturbações transientes

possivelmente associadas a deformações estruturais, mas ainda não bem compreendidas
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(Trique et al., 1999; Steinitz et al., 2006), as variações transitórias menores e, as vezes,

diárias, associadas com as variações da pressão atmosférica, especialmente por peŕıodos que

variam desde 1 h a uma semana (Clements e Wilkening, 1974; Schery et al., 1982), e além

de, em alguns casos, a influência das marés (Crockett et al., 2006).

Ao discutir um ambiente tubular, os dois claros padrões sazonais nos dados experimentais

são verão e inverno e se tornam ainda mais intensos caso haja duas ou mais aberturas para

o exterior pela presença do efeito chaminé. Então, como ponto de partida para avançar

nos modelos existentes para a distribuição espacial do radônio desses padrões, tem-se a

equação de Fick em uma dimensão (Fox et al., 2008), vinda de estudos na área de Mecânica

dos Flúıdos, que, conforme desenvolveremos, resultará na equação de difusão-advecção e

reação, que descreve a concentração de um fluido radiativo no tubo. Nessa equação, temos

os seguintes termos envolvidos: a variação da concentração de radônio com o tempo, a

influência do efeito correspondente à difusão normal e outro da advecção1, e os termos que

descrevem o processo de decaimento e de liberação do radônio, considerado como sendo

exalado pelas paredes de forma uniforme e constante.

As minas se apresentam na literatura como o exemplo principal de lugar onde as variações

na concentração de 222Rn podem ser causadas pela presença de aberturas extras, como

conjuntos interligados de fissuras, fraturas e passagens secundárias (Hakl et al., 1996, Kies

e Massen, 1997; Kowalczk e Froelich, 2010; Perrier et al., 2004). Um dos métodos mais

adequados para observar os fluxos de ar, que transportam o gás radônio em tais sistemas, é

a utilização de detectores para a radiação t́ıpica, que permitem medições in situ em grandes

escalas de tempo (Grossi et al., 2011). Então, como verificação da aplicabilidade da teoria

1Advecção é o nome dado quando o fenômeno de convecção das camadas de ar com diferentes temperatura

ocorre na vertical.
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a ser exposta nos textos iniciais dessa tese, investiga-se o processo de transporte de radônio

natural em duas minas exauridas e inativas na prov́ıncia de San Luis, Argentina, a partir

de dados experimentais expostos por Da Silva et al. (2011) e Valladares et al. (2014), cuja

medição foi auxiliada pelo Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais, doravante

LARA, onde o autor deste trabalho teve suporte. Estas minas foram escolhidas porque

têm configurações espaciais diferentes, as quais podem afetar os regimes de fluxo de ar e as

concentrações de radônio.

Os dois ambientes de minas tubulares citados acima são: a mina de ouro La Carolina que

é, atualmente, um sistema com uma extremidade fechada e outra aberta, correspondendo a

uma escavação horizontal para o lado de uma montanha, e apenas um duto principal; e a mina

de tungstênio Los Cóndores, que também apresenta uma escavação horizontal para o lado

de uma montanha, mas tem uma sáıda vertical (um eixo) no final do duto principal. Estas

minas se mostrarão exemplos adequados para verificação das hipóteses feitas nos modelos

apresentados e, a partir destes, confirmamos de forma quantitativa algumas análises prévias

que indicavam a existência de uma desconhecida rachadura ou fissura nas minas.

Em resumo, a partir da equação de difusão-advecção e reação, queremos nesse trabalho

de doutorado investigar novas soluções do fluido radônio em movimento dentro de um tubo,

considerando soluções estacionárias, sob o ponto de vista dos fenômenos de advecção e

difusão consideradas de forma acoplada e, também, separadas. Quanto à difusão, fenômeno

historicamente desprezado para o radônio quando há influência da ventilação, vamos avaliar

sob quais condições numéricas o desprezo da difusão pode ser feito. Vamos também,

acrescentar explicitamente um parâmetro ligado à diferença de temperatura interna e

externa à uma estrutura rochosa tubular. Este fator parece ser um parâmetro quantitativo

essencial para descrever a variabilidade da distribuição do gás e do valor da ventilação nos
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padrões estacionários, principalmente, quando o efeito chaminé se faz presente. Pretendemos

analisar as soluções obtidas em diversas situações hipotéticas para esclarecer detalhes

gerais dos fenômenos. Finalmente, vamos verificar a aplicabilidade dos modelos aos dados

experimentais de concentração de radônio nas minas argentinas, tirados da literatura, e

confirmar o uso do ferramental matemático constrúıdo na identificação de aberturas não

observadas, caracterizando o radônio como traçador geológico.

Esta tese está dividida em quatro caṕıtulos. No caṕıtulo 2 queremos abordar,

sucintamente, conceitos chaves de F́ısica das Radiações inerentes à existência do radônio no

meio ambiente e discutir todo o ferramental teórico elaborado para o gás no tubo hipotético.

Para isso, vamos apresentar e avaliar soluções anaĺıticas e estacionárias para a equação de

difusão-advecção e reação. Analisaremos, também, de forma numérica as distribuições de

concentração resultantes e incluiremos na equação principal um parâmetro expĺıcito para

a dependência da temperatura. No caṕıtulo 3, descreveremos as minas como lugares ricos

em radônio e proṕıcios para estudos geodinâmicos e os resultados experimentais nas minas

argentinas, delineados por Da Silva et al. (2011) e Valladares et al. (2014). O capitulo 4 é

dedicado à análise dos novos resultados e interpretações advindas das soluções apresentadas

quando usadas para entender os dados de La Carolina e Los Cóndores. Vamos discutir

o sentido do vento em cada situação e valores de velocidade do ar e taxa de ventilação de

minas encontradas na literatura, além do valor estimado para o termo de fonte nos ambientes

em questão. Por fim, no capitulo 5 resumiremos as conclusões gerais da pesquisa de tese

juntamente com perspectivas futuras.
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Caṕıtulo 2

Análise Estacionária da Equação de

Difusão-Advecção e Reação e Inclusão

do Parâmetro de Temperatura

No presente caṕıtulo deduziremos a equação de difusão-advecção e reação a partir da lei

de Fick e, em seguida, resolveremos esta equação no regime estacionário em uma geometria

simples, um tubo de tamanho L com o fundo fechado e as paredes revestidas internamente por

material rochoso, que exalam radônio de modo constante e uniforme. Vamos analisar essas

soluções de forma anaĺıtica e numérica, considerando os fenômenos de difusão e advecção.

Por fim, incluiremos na equação diferencial estacionária um termo expĺıcito da diferença

entre a temperatura dentro e fora do tubo, termo gerado por uma corrente de ar extra

quando existe outra abertura além da entrada, sendo essa observável ou oculta.

A primeira seção do texto é destinada à descrição dos principais conceitos e modelos

utilizados como pano de fundo para a interpretação dos resultados apresentados.
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2.1 Fundamentação teórica

No ińıcio do século XX, com o avanço da F́ısica Nuclear, ganha força a idéia de radiação.

A prinćıpio (e talvez ainda perdurando aos nossos dias!) havia uma concepção de repulsa

e medo diante deste tema, mas, através de novos estudos, chegamos à conclusão de que

vivemos imersos em diversas fontes de radiação desde os primórdios e teremos a radiação

sempre presente.

Em processos radioativos naturais, part́ıculas e radiação eletromagnética são emitidas

dos núcleos instáveis, para que esses decaiam e se tornem estáveis. As formas mais comuns

dessas emissões radioativas espontâneas são tradicionalmente classificadas como radiação

alfa (α), beta (β) e gama (γ). Há também a radiação proveniente de reações nucleares, tais

como a emissão de prótons, nêutrons e aglomerados, processos de fusão e fissão de núcleos,

e outros.

Quando o núcleo é pesado tem-se a liberação de part́ıculas alfa, constitúıdas por dois

prótons e dois nêutrons aglutinados. A estrutura da part́ıcula alfa é uma configuração

muito estável e idêntica ao núcleo do gás nobre de hélio, por isso, também nós referimos

ao fenômeno como uma emissão de um núcleo de 4He. Os decaimentos alfa ocorrem, mais

frequentemente, em núcleos possuidores de um número muito grande de nêutrons em relação

ao de prótons. Núcleos que são mais massivos, podem sofrer numerosos decaimentos até se

tornarem estáveis.

A radiação nos atinge pelos mais variados caminhos, mas podemos resumi-los em duas

categorias: os processos naturais como o decaimento do urânio, tório e potássio existentes em

rochas e sedimentos; e os processos artificiais como os raios-X (usados em exames médicos)

e o ’fallout’1. Porém, o resultado de recentes pesquisas feitas pelo Comitê Cient́ıfico das

1Fallout é a precipitação residual a partir da atmosfera superior de radionucĺıdeos proveniente de testes
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Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica, doravante UNSCEAR, publicado

desde 2000, mostra que a população do mundo recebe uma dose média anual total de

aproximadamente 2,8 mSv. Sendo mais de 85% provenientes de fontes naturais (metade

desse valor é proveniente do radônio e seus filhos de decaimento), 14% do total vem dos

procedimentos médicos e apenas 1% vem de outros tipos de radiação artificial (IAEA,

2004). Estes dados mostram a importância de se conhecer os efeitos e as causas de posśıveis

aumentos quando o assunto é radiação natural.

A radiação natural terrestre em ńıveis altos causa importantes problemas à saúde do ser

humano, principalmente quando núcleos radioativos são inalados ou ingeridos, e é sobre essa

radiação que concentraremos nossa atenção. A radiação terrestre tem sido estudada através

de radionucĺıdeos liberados pelas rochas e pelo solo. Dependendo de seu tipo e origem, certas

rochas podem conter concentrações significativas de radionucĺıdeos naturais, especialmente

radionucĺıdeos primordiais, que, em virtude de suas meias-vidas da ordem de grandeza da

idade estimada do Universo, estão presentes desde a formação da Terra. Estes incluem 40K,

232Th, 235U e 238U (Maduar, 2000).

O urânio, um dos principais responsáveis pela radiação natural, está presente nas rochas

e no solo. O 238U é um radionucĺıdeo com uma longa série de decaimentos, que só vai

terminar com o núcleo estável do 206Pb, e uma abundância considerável de 99,3% (IAEA,

2004). Então, descreveremos a sua série de decaimento brevemente.

Dentro de cada série, pode haver nucĺıdeos de meia-vida longa em relação à dos

subsequentes, além do primeiro da série. Isto dá origem às sub-séries. Com isso, a série

do 238U divide-se em: sub-série do 238U, constitúıda pelo 238U, 234Th, 234Pa e 234U, que,

embora o 234U tenha uma longa meia-vida de 2, 46.105 anos, comporta-se semelhantemente

de armas nucleares e acidentes nucleares.
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Figura 2.1: Série de decaimento do 238U, a partir da sub-série do 226Ra. Os núcleos emissores

gama estão em fundo amarelo e o radônio e seus filhos emissores α contornados de azul (modificado

de UNSCEAR, 1988).

ao 238U e possui a mesma atividade do antecessor na série, o 234Pa; o 230Th só irá formar a

sua própria sub-série; sub-série do 226Ra, constitúıda pelo 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi

e 214Po; e sub-série do 210Pb, constitúıda pelo 210Pb, 210Bi, 210Po e 206Pb, sendo esse último

estável, encerrando a série.

Dentre essas sub-séries, a única que apresenta emissões gama com probabilidades de

emissão superiores a 1% é a sub-série do 226Ra, acrescida pelo fato compreender o radônio

do nosso interesse. A Figura 2.1 apresenta a cadeia de decaimento dos nucĺıdeos da série

do 238U, a partir do 226Ra, pois é a partir desse elemento que a série ganha importância na

maioria dos estudos de radiologia. Os radionucĺıdeos emissores gama estão em fundo amarelo

e o radônio e seus filhos emissores α contornados de azul.
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2.1.1 O gás 222Rn

De acordo com os propósitos da nossa pesquisa, vamos considerar o radônio 222Rn,

originário do decaimento do 238U e com meia-vida de 3,8235 dias, o único contribuidor

do fenômeno de radiação alfa no ambiente e a sua quantidade no tubo estará relacionada

à concentração no material do radionucĺıdeo associado ao seu decaimento, o 226Ra. Porém,

o radônio possui outros dois isótopos naturais: 220Rn do tório e o 219Rn do 235U. Mas, o

219Rn tem uma meia-vida de 3,9 segundos e é muito pouco produzido devido ao fato do 235U

representar apenas 0,72% do urânio natural. Deve-se salientar que mesmo na presença de

alta concentração de 235U, como pode ocorrer com urânio altamente enriquecido, o 219Rn

não pode escapar para o ambiente porque sua meia-vida é, realmente, muito curta para se

deslocar no material rochoso e atingir a atmosfera (Cigna, 2005). Sobre o 220Rn, cujo alcance

é limitado pela sua meia-vida de 54 segundos, dizemos que ele e seus produtos de decaimento

são normalmente negligenciados.

O 222Rn é filho do 226Ra que é emissor de part́ıcula alfa e, ao ser ejetada do 226Ra,

causa um recuo no átomo do filho. O átomo de 222Rn pode, então, se mover pelo recuo

uma distância que varia entre 0,02 a 0,07 µm de acordo com a densidade do material,

permitindo a emanação do átomo gasoso. Consequentemente, o 222Rn só pode ser expulso

do mineral se estiver muito perto da superf́ıcie e o recuo for na direção do exterior (Cigna,

2005). Por sua vez, o radônio e os dois produtos de decaimento (progênie) subsequentes

também são radioativos, 218Po e 214Po, e decaem por emissão de part́ıculas alfa, deixando

uma contribuição substancial para a dose de radiação total recebida como mostram estudos

sobre saúde publica (Gilmore et al., 2001).

O radônio ao escapar para o espaço poroso do mineral alcança rapidamente à atmosfera

(Da Silva et al., 2011). Variações no fluxo de radônio no ar são apenas causadas por fatores
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Figura 2.2: Ilustração das duas fileiras de moléculas alinhadas no eixo y para x = 0.

f́ısicos, pois não há reações envolvidas no fenômeno do escape e, portanto, poderiam fornecer

informações valiosas sobre os processos dinâmicos de transporte (Viñas et al., 2007).

2.2 Da lei de Fick à equação de difusão-advecção e

reação

Visando modelar a concentração de radônio, considere a seguinte situação: um ambiente

fechado no formato de tubo com comprimento L. Queremos deduzir a equação diferencial

de difusão-advecção e reação (produção e decaimento) para descrever a distribuição espacial

desta concentração.

Com base nos argumentos apresentados por Fischer et al. (1979), pense em duas fileiras

de moléculas alinhadas na vertical, inicialmente em x = 0 (Figura 2.2). Considere por

simplicidade apenas uma componente de seu movimento tridimensional: direita ou esquerda
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ao longo do eixo x. Defina, ainda, a massa das part́ıculas a esquerda como Me, a massa de

part́ıculas a direita como Md, e a probabilidade por unidade de tempo (taxa de transferência)

de deslocamento das part́ıculas em x = 0 como κ, com unidade de [T ]−1. Então, o fluxo

médio de massa da coluna da esquerda para a direita é κMe, e o fluxo médio de massa da

coluna da direita para a esquerda é −κMd, onde o sinal negativo é usado para distinguir o

sentido. Assim, o fluxo ĺıquido de massa jx é

jx = κ(Me −Md) (2.1)

Podemos também escrever a concentração de part́ıculas em cada lado como

Ci =
Mi

δxδyδz
(2.2)

com i = e, d, onde δx é a largura na direção x̂, δy é a largura na direção ŷ e δz é a altura de

cada coluna de moléculas. Fisicamente, δx é o passo médio ao longo do eixo x, executado

por uma molécula no tempo δt. Para o caso unidimensional, usa-se jx para representar o

fluxo na direção x por unidade de área perpendicular à x, logo, adote δyδz = 1. Em seguida,

usando a equação (2.2), nota-se que uma aproximação de diferenças finitas para dC/dx é

dC

dx
=
Cd − Ce
xd − xe

=
Md −Me

δx(xd − xe)
(2.3)

Considerando δx = (xd − xe) e substituindo (2.3) em (2.1) temos

jx = −κ(δx)2dC

dx
(2.4)

A equação (2.4) contém duas incógnitas, κ e δx. Fischer et al. (1979) argumentam que, desde

que jx não dependa de um δx arbitrário, devemos assumir que κ(δx)2 é uma constante, que

chamaremos de coeficiente de difusão, D. Substituindo, obtem-se a equação unidimensional

do fluxo difusivo

jx = −DdC
dx

(2.5)
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Figura 2.3: Ilustração do volume de controle diferencial (Socolofsky e Jirka, 2005).

É importante notar que o fluxo difusivo tem dimensão de [ M
L2T

]. O coeficiente de difusão

é suposto constante nas três direções, logo generaliza-se para três dimensões e escreve-se o

vetor do fluxo em um ponto, acrescentando as outras duas dimensões de forma análoga. O

que resulta em

~j = −D
(
∂C

∂x
,
∂C

∂y
,
∂C

∂z

)
= −D~∇C (2.6)

A equação (2.6) é chamada de lei de Fick, que representa o fluxo macroscópico do conjunto

de part́ıculas por difusão.

Embora a lei de Fick nos dê uma expressão para o fluxo de massa devido ao processo

de difusão, ainda necessitamos de uma equação que preveja a mudança na concentração

da massa ao longo do tempo em um ponto. Para prever a equação temporal de difusão,

considere um volume de controle (VC) diferencial, também chamado de volume infinitesimal,

apresentado na Figura 2.3. A mudança na massa M que flui por este VC ao longo do tempo

é dada pela lei de conservação de massa
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∂M

∂t
=
∑

ṁin −
∑

ṁout (2.7)

Para calcular os fluxos difusivos de massa dentro e fora do VC, usamos a lei de Fick. Em

seguida, para obter o fluxo total da massa (ṁ), multiplique a equação (2.5) pela área da

superf́ıcie (A = δyδz). Assim, se escreve o fluxo ĺıquido na direção x como

δṁ|x = −Dδyδz
(
∂C

∂x

∣∣∣
1
− ∂C

∂x

∣∣∣
2

)
(2.8)

onde os sub-́ındices 1 e 2 localizam as faces de entrada e sáıda indicadas na Figura 2.3.

Para continuar é preciso encontrar um método para avaliar ∂C/∂x na sáıda indicada por

qout. Para isso, use a expansão linear da série de Taylor, uma importante ferramenta para

aproximar funções lineares. Substituindo ∂C/∂x pelos dois primeiros termos da expansão

em série de Taylor, temos

∂C

∂x

∣∣∣
2

=
∂C

∂x

∣∣∣
1

+
∂

∂x

(
∂C

∂x

∣∣∣
1

)
δx (2.9)

Agora, substituindo esta expressão na equação de fluxo ĺıquido (2.8) e desconsiderando

o subscrito 1, ficamos com

δṁ|x = Dδyδz
∂2C

∂x2
δx (2.10)

Da mesma forma, nas direções y e z, os fluxos ĺıquidos através do volume de controle terão

equações semelhantes. Antes de substituir estes resultados em (2.7), deve-se converter M

para concentração, através de M = Cδxδyδz. Assim, substituindo a concentração C e os

fluxos ĺıquidos δṁ em (2.7), se obtem a equação de difusão tridimensional:

∂C

∂t
= D

(
∂2C

∂x2
+
∂2C

∂y2
+
∂2C

∂z2

)
(2.11)

que é uma equação fundamental da Mecânica dos Fluidos.

Precisamos acrescentar o efeito da advecção à nossa descrição matemática, pois sabe-se

que esse fenômeno também influencia a concentração de um fluido confinado. Voltemos a
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considerar uma dimensão do movimento tridimensional, a derivação da equação de difusão-

advecção baseia-se no prinćıpio da superposição: advecção e difusão podem ser somadas, se

forem linearmente independentes. A difusão é um processo aleatório devido ao movimento

molecular. Devido à difusão, cada molécula em um tempo δt se moverá um passo para a

esquerda ou um passo para a direita (isto é, ±δx). Por outro lado, pela advecção, cada

molécula também se move vδt na direção do fluxo. Estes processos são claramente aditivos e

independentes; a presença do fluxo não muda a probabilidade de que a molécula dê um passo

difusivo à direita ou à esquerda, ele só acrescenta algo a essa etapa. Logo, o movimento

ĺıquido da molécula é vδt ± δx, e assim, o fluxo total na direção x será Jx, incluindo o

transporte advectivo e um termo de difusão fickiana (Socolofsky e Jirka, 2005),

Jx = vC + jx = vC −D∂C
∂x

(2.12)

Como fizemos anteriormente, usaremos esta lei do fluxo e a conservação de massa para

derivar a equação de difusão-advecção. Consideremos o volume de controle da Figura 2.3,

mas agora incluindo uma velocidade de fluxo, ~v = (v, u, w). Da conservação de massa, o

fluxo ĺıquido através do paraleleṕıpedo é dado pala equação (2.7), implicando que para a

direção x temos

δṁ|x =

(
vC −D∂C

∂x

) ∣∣∣
1
δyδz −

(
vC −D∂C

∂x

) ∣∣∣
2
δyδz (2.13)

Como antes, use a expansão linear da série de Taylor para combinar os dois termos de fluxo,

dando

vC|1 − vC|2 = −∂(vC)

∂x
δx (2.14)

e

−D∂C
∂x

∣∣∣
1

+D
∂C

∂x

∣∣∣
2

= D
∂2C

∂x2
(2.15)
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Então, para a direção x

δṁ|x =

(
−∂(vC)

∂x
+D

∂2C

∂x2

)
δxδyδz (2.16)

ṁ|y e ṁ|z são semelhantes a (2.16), mas com u e w para as componentes de velocidade,

respectivamente. Substituindo estes resultados em (2.7) e lembrando que M = Cδxδyδz,

obtemos

∂C

∂t
+
∂(viC)

∂xi
= D

∂2C

∂x2
i

(2.17)

que é a equação de difusão-advecção desejada em uma dimensão. Por outro lado, uma consi-

deração razoável é supor que o ar no tubo é incompresśıvel
(
~∇.~v = 0→ ∂C

∂t
+ vi

∂C
∂xi

= D ∂2C
∂x2i

)
.

Além disso, o radônio será emitido das paredes e se transformará (por decaimento), logo,

haverá processos de reação que representamos pelo termo R, resultando em

∂C

∂t
+ vi

∂C

∂xi
= D

∂2C

∂x2
i

±R (2.18)

Quando há anisotropia2 na turbulência e no coeficiente de difusão ( ~D = (Dx, Dy, Dz)) e

a substância em questão decai com constante de decaimento λ e é exalada das paredes com

taxa constante φ, temos

∂C

∂t
+ v

∂C

∂x
+ u

∂C

∂y
+ w

∂C

∂z
= Dx

∂2C

∂x2
+Dy

∂2C

∂y2
+Dz

∂2C

∂z2
− λC + φ (2.19)

Particularizando para o caso de uma região tubular com fluxo de ar e difusão somente na

direção x̂, acrescido pela exalação e decaimento do radônio, chega-se a equação de difusão-

advecção e reação em uma dimensão com difusividade, velocidade, constante de decaimento

e termo de fonte constantes:

∂C(x, t)

∂t
−D∂

2C(x, t)

∂x2
+ v

∂C(x, t)

∂x
= −λC(x, t) + φ (2.20)

2Um corpo é anisotrópico em relação a uma propriedade, quando esta propriedade tem valores diferentes

segundo a direção considerada.
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Figura 2.4: Ilustração do espaço teórico de um tubo com apenas uma entrada.

2.3 Análise de soluções anaĺıticas e estacionárias

Resolver uma equação diferencial de segunda ordem com dependência temporal pode ser

uma tarefa complicada. E é exatamente esse o nosso desafio com a equação de difusão-

advecção e reação deduzida. Queremos encontrar perfis estacionários de concentração de

radônio em função da distância. Como por exemplo, são os padrões sazonais verificados em

certos ambientes. Então, consideremos as soluções estacionárias (∂C(x,t)
∂t

= 0) da equação

(2.20):

−D∂
2C(x)

∂x2
+ v

∂C(x)

∂x
= −λC(x) + φ (2.21)

O domı́nio da equação (2.21) é o tamanho L do tubo (x ∈ [0, L]) e a Figura 2.4 ilustra

o espaço onde queremos resolvê-la, ao longo de um tubo que exala radônio pelas paredes

internas com apenas uma abertura de ar. Suponhamos que a concentração no interior não

tem dependência angular e radial, apenas varia com a distância x da entrada.

Assim, o restante deste caṕıtulo será dedicado a resolver os estados estacionários em

diferentes situações: advecção pura, difusão pura, difusão com advecção e presença ou não
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de uma segunda entrada de ar ao longo do tubo. No fim, acrescentaremos um termo de

dependência expĺıcita com a temperatura na equação (2.21) adequando para o caso em que

há uma segunda abertura e apresentamos um novo modelo para distribuição de concentração

de radônio.

2.3.1 Advecção pura

A convecção térmica é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica se

propaga através do transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade, diferença

de pressão e à ação da gravidade, observado num meio fluido (ĺıquidos e gases). Um flúıdo

aquecido se expande e é menos denso, indo para regiões mais altas, acima das porções de

fluido mais frias e, portanto, mais denso.

Agora, pensemos que no lugar de um ambiente com convecção na direção vertical, temos

um tubo como na Figura 2.4 com o eixo principal na horizontal, uma temperatura quase

constante no interior e outra temperatura variável na única entrada de ar. O fenômeno

resultante será a convecção na direção horizontal, o qual chamamos de advecção.

A brisa maŕıtima e brisa terrestre são exemplos bem comuns de advecção. Durante o dia,

o ar próximo à superf́ıcie terrestre se aquece mais rápido do que o ar próximo à superf́ıcie

do mar. O ar aquecido no continente sobe e o ar que está acima do mar segue para o

continente para ocupar o espaço da quantidade de ar que subiu. Assim, formam-se correntes

de advecção que constituem a brisa maŕıtima. A noite, após um dia ensolarado, o sentido

da brisa é invertido, pois assim como a areia se aquece mais rápido do que a água do mar

ao ser exposta ao Sol, também se resfria mais rápido e a camada de ar no mar aquece e

sobe, originando a brisa terrestre. Nesses exemplos, o que vale destacar é a existência de

diferenças de temperatura gerando uma corrente de ar circular.
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Comecemos, então, a buscar uma descrição para a variação espacial da concentração de

222Rn no interior de um tubo aberto em uma extremidade, partindo da equação (2.21).

Suponha que a liberação de materiais vinda da parede é despreźıvel, o gás radônio é

homogeneamente misturado com o ar ambiente, não reage com qualquer substância ou

desaparece por qualquer outro processo que não sejam a ventilação e o decaimento natural, e

tem difusão despreźıvel em comparação com a advecção (D → 0). Neste caso, se afirma que

haverá uma atividade distribúıda de forma homogênea no ambiente fechado e a concentração

estacionária (C(x)) poderia ser encontrada por meio da resolução da seguinte equação

diferencial linear:

v
∂C(x)

∂x
= −λC(x) + φ (2.22)

A partir dos valores medidos da atividade espećıfica de 226Ra, a taxa de atividade exalada

de radônio por unidade de área φ (Bq m−2 h−1) pode ser calculada teoricamente (UNSCEAR,

1988):

φ =
1

2
ARaλRnρηd (2.23)

onde ARa é a atividade do 226Ra no material sólido (Bq kg−1), λRn a constante de decaimento

do radônio (h−1), ρ a densidade do material (kg m−3), d a espessura da parede que limita

o ambiente (m), e η o coeficiente de emanação, ou seja, a fração da quantidade total de

radônio produzido por decaimento do 226Ra que consegue escapar das part́ıculas do solo e

fica no espaço poroso. Este último é um parâmetro sem dimensões e pode ser representada

como uma fração ou percentagem. O termo fonte de radônio, obtido como o produto do

coeficiente de emanação e a concentração de 226Ra no solo, é referido como a concentração

eficaz do rádio, expressa em Bq kg−1. É essencial comentar que a equação (2.23) é válida

apenas para condições secas, porque a presença de água nos materiais altera as condições de

transporte no material, resultando em uma equação modificada para φ (UNSCEAR, 2000).
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Figura 2.5: Ilustração dos processos de emanação, migração e exalação do radônio em rochas e
sedimentos na presença de ar ou água (modificado de Alharbi e Abbady, 2013).

A Figura 2.5 apresenta uma ilustração dos processos de emanação, migração e exalação

do radônio em rochas e sedimentos, onde entende-se com mais clareza a diferenciação de η

e φ. Apenas uma percentagem (η) do gás de radônio, vindo do rádio, emana do interior das

rochas, migra à superficie e é exalado. Este processo é influenciado por um grande número

de fatores, como as caracteŕısticas litológicas da rocha, as conjunturas estruturais (tais como

falhas e fissuras), suas propriedades f́ısicas e qúımicas, o modo de transporte (difusão ou fluxo

de fluido) e influências atmosféricas, como precipitação, vento e temperatura no ambiente

(Sharma, 1997).

No caso do tubo com apenas uma abertura, a diferença de densidade do ar externo e

interno é o parâmetro de controle principal, provocando trocas de ar e diferença de pressão

(Atkinson et al., 1983; Hakl, 1997). Na estação quente, quando o ar do tubo está mais frio

que o ar exterior, a pressão exercida pelo ar de dentro será menor que a pressão externa. O
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ar de dentro, mais frio, desce, deixando espaço para entrada do ar externo, mais quente. Já

quando as condições externas são mais frias do que as internas, o fenômeno se inverte, o ar

interno, mais quente, sobe e sai (Hakl, 1997). Estamos supondo constante a temperatura

dentro do tubo, enquanto que a temperatura externa varia de um peŕıodo para outro, o que

caracteriza este peŕıodo como um estado estacionário. Mas isto é uma aproximação, visto

que a temperatura externa está variando constantemente, impossibilitando obter o equiĺıbrio

térmico no tubo por longos peŕıodos e da existência de um vento fraco produzido pelas trocas

de ar, onde não deveria ter vento advectivo.

Para resolver a equação (2.22) consideremos como condição de contorno da entrada

C(0) = 0 (2.24)

e a solução geral para a concentração (C(x)) como a soma da solução da equação homogênea

(Ch) e uma solução particular (Cp) da equação não-homogênea:

C(x) = Ch(x) + Cp(x) (2.25)

A equação homogênea pode ser avaliada separadamente, de acordo com o sentido do

vento de advecção. Para v < 0, vento saindo do tubo, temos

−|v|∂Ch(x)

∂x
+ λCh(x) = 0 (2.26)

cuja solução é uma exponencial crescente

Ch(x) = A exp

(
λx

|v|

)
(2.27)

e a equação não-homogênea é

−|v|∂Cp(x)

∂x
+ λCp(x) = φ (2.28)
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Considere a função independente de x como a solução particular

Cp(x) =
φ

λ
(2.29)

Assim, a solução geral para v < 0 é

C(x) = A exp

(
λx

|v|

)
+
φ

λ
(2.30)

Usando a condição de contorno (2.24) determina-se a constante A:

0 = A.1 +
φ

λ
⇒ A = −φ

λ
(2.31)

então,

C(x) =
φ

λ

(
1− exp

(
λx

|v|

))
(2.32)

A equação (2.32) apresenta valores negativos de C(x) quando x > 0, concentração negativa

não é fisicamente aceitável e indica que a velocidade do vento deve ser sempre positiva,

entrando no tubo.

Vejamos o caso da soluçao geral para v > 0. Comecemos com a equação homogênea

|v|∂Ch(x)

∂x
+ λCh(x) = 0 (2.33)

cuja solução é uma exponencial decrescente

Ch(x) = A exp

(
−λx
|v|

)
(2.34)

a equação não-homogênea é

|v|∂Cp(x)

∂x
+ λCp(x) = φ (2.35)

cuja função independente de x como a solução particular é a mesma definida pela equação

(2.29). Assim, a solução geral para v > 0 é

C(x) = A exp

(
−λx
|v|

)
+
φ

λ
(2.36)
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Usando a condição de contorno (2.24) determinamos a constante A e a solução para v > 0 é

C(x) =
φ

λ

(
1− exp

(
−λx
|v|

))
(2.37)

A equação (2.37) para a concentração de radônio apresenta um valor baixo no ińıcio do

tubo hipotético e tende a um platô no final (x→∞), onde tem-se pouca influência externa

e equiĺıbrio secular3 entre o radônio e seus filhos. Substituindo C∞ = φ
λ

em (2.37):

C(x) = C∞

(
1− exp

(
−λx
v

))
(2.38)

que só é definida para velocidades positivas e é exatamente a descrição matemática que

aparece na maioria dos estudos prévios envolvendo concentração de radônio e geof́ısica.

Porém, a limitação no sinal da velocidade não é, geralmente, levada em conta e a solução é

usada seguida por análise qualitativa que orienta o sentido.

Para terminar nossa descrição da concentração no tubo com uma entrada e apenas

advecção queremos fazer análises numéricas do comportamento da equação (2.38) sob o

ponto de vista da variação dos parâmetros C∞ e v. A Figura 2.6 mostra que ao fixar v = 1

m h−1, a variação de C∞ determina a altura do platô, já na Figura 2.7 vemos que o aumento

de v faz a subida ao platô se tornar mais suave pela influência cada vez mais forte do vento,

empurrando uma quantidade maior do fluido com radônio para a extremidade do tubo.

Até aqui, abordamos o comportamento da concentração de radônio em um sistema

fechado com apenas uma entrada, onde a concentração cresce exponencialmente com a

distância até tender a um platô. Este comportamento é observado na curva (1) da Figura 2.8,

que representa o modelo de advecção pura (equação [2.38]). Alguns estudos de concentração

3Dada uma série de decaimentos, o equiĺıbrio secular ocorre quando um dos núcleos-pai está decaindo no

mesmo instante que um dos núcleo-filho. No caso do radônio, quer dizer que a concentração é constante no

espaço fechado, ou seja, ao mesmo tempo que um núcleo de radônio é exalado outro decai.
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Figura 2.6: Gráfico da concentração C(x), dada pela equação (2.38), para valores diferentes de

C∞ com unidade de Bq m−3, fixando v = 1 m h−1.
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Figura 2.7: Gráfico da concentração C(x), dada pela equação (2.38), para valores diferentes de

velocidade do vento com unidade de m h−1, fixando C∞ = 3000 Bq m−3.
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Figura 2.8: Perfis teóricos da concentração do radônio ao longo de uma mina tubular. A curva

(1) representa um fluxo constante, a curva (2) sofre efeito de uma turbulência em X1, onde há uma

diminuição na concentração de radônio, e a curva (3) sofre efeito de várias turbulências (modificado

de Atkinson et al., 1983).

de radônio em minas têm revelado um comportamento semelhante ao apresentado nas curvas

(2) e (3) da mesma figura. De acordo com Atkinson et al. (1983), as variações bruscas na

concentração de radônio podem ser causadas por várias turbulências no ar, tornando menor a

quantidade de radônio contida no duto principal. Por sua vez, as turbulências são geradas por

aberturas ao longo do tubo como entrada secundárias, rachaduras e fissuras, o que permite

que a concentração do gás radioativo seja um traçador geológico dessas aberturas. Essas

turbulências seriam explicadas por entradas bruscas de ar nessas aberturas, levando a um

aumento na velocidade do ar interno e a uma diminuição rápida para baixo na concentração

do tubo que estava tendendo para um platô.

O efeito chaminé nos ventos, descrito, em linhas gerais, por Wigley e Brown (1976) e

ilustrado na Figura 2.9, ocorre em um tubo quando há duas ou mais entradas em diferentes
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Figura 2.9: Ilustração esquemática do efeito chaminé em um tubo aberto nas extremidades

(modificado de Atkinson et al., 1983).

altitudes, independente da localização ao longo de x, e a temperatura do ar interno é diferente

do ar externo. Com isso, a pressão exercida na entrada mais baixa pela coluna de ar na

parte de dentro será diferente da pressão na parte de fora, pois a pressão do ar depende da

temperatura. Então, podemos escrever a diferença média de pressão, ∆p, entre as colunas

de ar na entrada mais baixa como função da diferença das densidades médias (ρ̄)

∆p = (ρ̄interno − ρ̄externo)gh = (∆ρ̄)gh (2.39)

onde g é a aceleração da gravidade e h é a diferença de altura entre a entrada mais baixa

e mais alta. Queremos, então, escrever a diferença de pressão como função da diferença de

temperatura, para isso a densidade do ar pode ser escrita em função da temperatura virtual4,

4A equação de estado dos gases ideiais é constrúıda considerando gases sem umidade, assim para esta

equação na presença de moléculas de água mostra-se que a correção é pequena e embutida na temperatura

virtual.
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T ∗, como:

ρ =
p

RdT ∗
(2.40)

onde Rd é a constante espećıfica do gás para o ar seco. Então, escrevendo ∆ρ̄:

∆ρ̄ = ρ̄interno − (ρ̄interno −∆ρ̄) (2.41)

usando (2.40) em (2.41):

∆ρ̄ =
pinterno + ∆p

RdT ∗interno
− pinterno
RdT ∗externo

=
pinterno
RdT ∗interno

T ∗externo − T ∗interno
T ∗internoT

∗
externo

+
∆p

RdT ∗externo
(2.42)

considerando ∆p
RdT

∗
externo

pequeno e pinterno

T ∗interno
= ρ̄interno, temos

∆ρ̄ ≈ ρ̄interno
Rd

T ∗externo − T ∗interno
T ∗externo

(2.43)

fazendo ∆T ∗ = T ∗interno − T ∗externo e substituindo na equação (2.39)

∆p ≈ −gh ρ̄interno
T̄ ∗externo

∆T̄ ∗ (2.44)

A aproximação aqui feita envolve uma dependência com h, mas é excelente para h ≤ 1000

m. Assim, desde que seja suposto ρ̄interno constante, as mudanças em ∆T ∗ causam a diferença

de pressão e conduzem a corrente de ar do efeito chaminé em um dado sentido. Logo, quando

o ar interno é mais frio (∆T ∗ < 0), a pressão exercida pelo ar dentro da mina será menor

que a pressão fora dela (∆p > 0) e o vento sairá pela entrada mais baixa. Quando o ar

interno é mais quente, o vento sairá pela entrada mais alta. Como consequência, espera-se

que o efeito chaminé inverta a direção do vento se houver mudanças bruscas da temperatura

externa.

Ao sabermos o que rachaduras, fissuras e crateras provocam no comportamento dos

ventos, interpretamos o efeito chaminé entre duas entradas de ar como uma turbulência no

modelo do tubo com apenas uma entrada, causando um decréscimo brusco na concentração
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Figura 2.10: Ilustração esquemática do efeito chaminé em um tubo com uma segunda abertura
em X1. As flechas representam o vento.

de radônio entre a entrada e a abertura. Então, considere uma turbulência (fissura ou

cratera) em um tubo localizada em X1, a qual, conforme Figura 2.10, altera a velocidade

do vento de v0 para v1 da entrada até X1 (x ∈ [0, X1)) na equação (2.38). A partir de X1

usamos a condição de contorno a seguir para escrever a concentração de radônio da abertura

até o fim do tubo (x ∈ [X1, L])

C(X1) = C∗ (2.45)

e a velocidade volta a ser v0

No domı́nio de x ∈ [X1, L] podemos deslocar a equação (2.36) para ter ińıcio em X1 e a

reescrever como

C(x) = A exp

(
−λ(x−X1)

v

)
+
φ

λ
(2.46)

E utilizando a condição de contorno em X1 (equação [2.45]), tem- se

C∗ = A.1 +
φ

λ
⇒ A = C∗ − φ

λ
(2.47)

lembrando que C∞ = φ
λ
, a concentração entre a abertura e o fundo do tubo se escreve

C(x) = (C∗ − C∞) exp

(
−λ.(x−X1)

v

)
+ C∞ (2.48)

Na descrição acima a única diferença da equação (2.38) é que a curva iniciava a subida
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em x = 0, agora começa em x = X1, mas na situação de x → ∞, continuamos tendo o

mesmo platô de C(x→∞) = C∞.

Um pouco diferente da solução de Atkinson et al. (1983) para o caso de minas tubulares

com sáıdas, a nossa interpretação é que as sáıdas gerarão uma nova corrente de ar, o qual

impede a chegada do platô caracteŕıstico da mina com apenas uma abertura, pois entre as

aberturas se forma uma corrente extra de ar.

2.3.2 Difusão pura

A difusão é um fenômeno comum na natureza e caracterizado, em geral, pela busca de

um sistema macroscópico ao estado de equiĺıbrio. Em um processo de difusão, um conjunto

de elementos se move em uma direção, enquanto cada elemento realiza uma trajetória

randômica. Como resultado desse movimento individual altamente irregular, o conjunto

se difunde. Num ńıvel macroscópico, este comportamento coletivo, contrastando com o

movimento individual microscópico, apresenta grande regularidade e segue leis dinâmicas

bem definidas. A formulação deste fenômeno de transporte em termos de um caminho

aleatório de cada part́ıcula, bem como a descrição através da equação de difusão, já

apresentada como equação de Fick, são os dois conceitos fundamentais na teoria de difusão

de forma ampla. Porém, para entender melhor o significado da difusão para o radônio em

ńıvel molecular vejamos a Figura 2.11: as bolas menores representam o ar livre com um

movimento aleatório e as bolas maiores representam as moléculas de radônio mais pesadas.

Ao ser ejetado das paredes, o radônio receberá inúmeras colisões das moléculas do ar e

tenderá a direção onde a concentração for menor. Os autores chamam esse fenômeno de

apenas difusão, nós o denominamos de difusão ou difusão pura para frisar a não existência

de ventos (v = 0). Nesse caso, a equação (2.21) se reduz a:
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Figura 2.11: Ilustração esquemática da geração da difusão pura do radônio. As
bolas menores representam as várias part́ıculas do ar livre em movimento aleatório
e as bolas maiores representam as moléculas de radônio mais pesadas. Fonte:
http://www.geocities.ws/saladefisica5/leituras/browniano.html

−D∂
2C(x)

∂x2
= −λC(x) + φ (2.49)

Para resolver a equação (2.49), vamos optar por transformar a equação (2.21) em uma

equação adimensional. Para isso, as seguintes mudanças de variáveis são feitas:
y = x

L

η = λC
φ

(2.50)

todas essas variáveis sendo adimensionais.

Multiplicando a equação (2.21) por 1
φ

e fazendo x = Ly

−D
φ

∂2C

∂(Ly)2
+
v

φ

∂C

∂(Ly)
= −λC

φ
+ 1 (2.51)

Usando as substituições (2.50) e fazendo
κ = Dφ

L2λ2

ρ = v
λL

(2.52)

se obtém a seguinte equação adimensional

−κ∂
2η

∂y2
+ ρ

∂η

∂y
+ η = 1 (2.53)
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cujo domı́nio é y ∈ [0, 1]

As condições de contorno para um tubo com apenas uma entrada são C(0) = 0 e C(x→

L) = C∞ = φ
λ
. Usando as novas variáveis, as condições de contorno para equação (2.53) são:

η(0) = 0

η(1) = λC∞
φ

= 1

(2.54)

Nessa seção estuda-se, mais especificamente, o caso sem vento (v → 0), ou nas novas

definições, ρ→ 0, reescrevendo a equação (2.53) temos,

−κ∂
2η

∂y2
+ η = 1 (2.55)

A solução da equação homogênea é

ηh = A exp(αy) +B exp(−αy) (2.56)

com α2 = 1
κ
⇒ α = ± 1√

κ
. Uma solução particular da equação (2.55) é

ηp = 1 (2.57)

Logo, a solução geral fica

η = A exp(αy) +B exp(−αy) + 1 (2.58)

Impondo as condições de contorno (2.54), descobrimos que A e B são

A = exp(−α)
exp(α)−exp(−α)

B = − exp(α)
exp(α)−exp(−α)

(2.59)

Substituindo (2.59) em (2.58) temos

η(y) =
exp(−α)

exp(α)− exp(−α)
exp(αy)− exp(α)

exp(α)− exp(−α)
exp(−αy) + 1 (2.60)
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Figura 2.12: Gráfico da concentração C(x), dada pela equação (2.62), para valores diferentes do

coeficiente de difusão (D) com unidade de m2 h−1, fixando C∞ = 6600 Bq m−3 e L = 400 m.

Lembrando que sinh(α) = exp(α)−exp(−α)
2

, chega-se na solução geral para a variável

adimensional de concentração:

η(y) =
sinh(α(y − 1))

sinh(α)
+ 1 (2.61)

Retornando às variáveis dimensionais, obtém-se a concentração de radônio para um tubo

com uma entrada e o único fenômeno de transporte sendo a difusão, como

C(x) = C∞

1 +
sinh

(
Lλ√
Dφ

(
x
L
− 1
))

sinh
(

Lλ√
Dφ

)
 (2.62)

Na Figura 2.12 mostramos a função C(x) da equação (2.62) para diferentes valores do

coeficiente de difusão (D). O coeficiente de difusão do radônio no ar livre é, segundo Nazaroff
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(1992), 1,2.10−5 m2 s−1 ou 0,05 m2 h−1 (curva roxa). Observe que, conforme o coeficiente

de difusão aumenta, a distribuição tende a ser mais homogênea e a crescer linearmente com

a distância. Este fenômeno pode ser exemplificado com o ocorrido no caso de uma barra

com diferentes valores de temperatura nas extremidades. Depois que o equiĺıbrio térmico é

atingido, a distribuição de temperatura será crescente e linear com a distância, começando

da extremidade onde a temperatura é menor. Um outro argumento f́ısico favorável à equação

(2.62) é verificar que quando D →∞ temos C = C∞, ou seja, o fenômeno de difusão é tão

forte que a distribuição tende a um valor sempre constante.

Os valores escolhidos para φ (C∞ = φ
λ
) e L na construção de todas as análises gráficas

deste caṕıtulo são t́ıpicos e foram próximos aos encontrados nos dados experimentais das

minas que vamos usar para verificar a aplicabilidade dos modelos.

2.3.3 Difusão com a presença de vento

Autores como Nazaroff et al. (1992), Atkinson et al. (1983), Da Silva et al. (2011)

e Gregoric et al. (2011), ao estudar a concentração de radônio na presença de qualquer

tipo de circulação de ar, fazem a hipótese de que os efeitos do fenômeno de difusão seriam

despreźıveis se comparado aos efeitos da ventilação (advecção), consideração baseada no

valor pequeno da constante de difusão do radônio. Então, nos propusemos a discutir até

qual manginitude do vento a hipótese é válida. Para tal, vamos analisar a solução completa

para o modelo de difusão e advecção (equação [2.53]) com condições de contorno dadas para

o tubo com apenas uma abertura (2.54). A solução da equação homogênea é

ηh = A exp(α+y) +B exp(α−y) (2.63)
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com α± = ρ
2κ

(
1±

√
1 + 4κ

ρ2

)
, e uma solução da equação particular é

ηp = 1 (2.64)

Logo, a solução geral fica

η = A exp(α+y) +B exp(α−y) + 1 (2.65)

Impondo as condições de contorno (2.54), descobrimos que A e B são

A = exp(α−)
exp(α+)−exp(α−)

B = − exp(α+)
exp(α+)−exp(α−)

(2.66)

Substituindo (2.66) em (2.65) temos a solução adimensional

η(y) =
exp(α−)

exp(α+)− exp(α−)
exp(α+y)− exp(α+)

exp(α+)− exp(α−)
exp(α−y) + 1 (2.67)

Voltando às variáveis originais, temos o perfil das concentrações para um tubo de

comprimento L com uma entrada e dois fenômenos de transporte, vento e difusão

C(x) = C∞

1 +

exp

(
Lvλ
2Dφ

((
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)
x
L

+

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)))
exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

))
− exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

))

(2.68)

−
exp

(
Lvλ
2Dφ

((
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)
x
L

+

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)))
exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

))
− exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

))


Considere, agora um tubo com uma entrada em x = 0 e uma abertura extra em x = x,.

Vamos solucionar a equação (2.53) para a região entre x, e L, semelhantemente ao realizado

para o caso de advecção pura ilustrado da Figura 2.10. No espaço adimensional temos o

domı́nio da solução procurada como [ψ, 1], sendo ψ = x,

L
, e as condições de contorno como

η(ψ) = η′ → η′ = C′λ
φ

η(1) = 1

(2.69)
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em que C ′ representa a concentração de radônio em x′, e deslocamos a solução geral de ψ

η = A exp(α+(y − ψ)) +B exp(α−(y − ψ)) + 1 (2.70)

Impondo as condições de contorno (2.69), descobrimos que A e B são

A = − (η′−1) exp(α−(1−ψ))
exp(α+(1−ψ))−exp(α−(1−ψ))

B = (η′−1) exp(α+(1−ψ))
exp(α+(1−ψ))−exp(α−(1−ψ))

(2.71)

Substituindo (2.71) em (2.70) temos a solução adimensional

η(y) = (η′ − 1)
exp(α−(y − ψ) + α+(1− ψ))− exp(α+(y − ψ) + α−(1− ψ))

exp(α+(1− ψ))− exp(α−(1− ψ))
+ 1 (2.72)

Em seguida, voltamos as variáveis originais e temos a concentração a partir da segunda

entrada do tubo, considerando vento e difusão

C(x) = C∞

(
1 + (

C ′λ

φ
− 1)

)

.

 exp

(
Lvλ
2Dφ

((
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)
x−x′
L

+

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)(
1− x′

L

)))
exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)(
1− x′

L

))
− exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)(
1− x′

L

))

−
exp

(
Lvλ
2Dφ

((
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)
x−x′
L

+

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)(
1− x′

L

)))
exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)(
1− x′

L

))
− exp

(
Lvλ
2Dφ

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)(
1− x′

L

))


(2.73)

Nesses dois últimos parágrafos da seção, discutiremos a equação (2.68) e compararemos

superficialmente as três descrições teóricas (advecção pura, difusão pura e difusão com vento)

apresentadas até o momento.

Para iniciar nossa discussão da equação (2.68), faça o termo relacionado com a ventilação
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Figura 2.13: Gráfico da concentração C(x), dada pela equação (2.68), para valores diferentes

de velocidade do vento com unidade de m h−1, fixando D = 0,05 m2 h−1, C∞ = 6600 Bq m−3 e

L = 400 m.

tender a zero, com isso tem-se ρ→ 0 e como resultado se obtêm

α± = ρ
2κ

(
1±

√
1 + 4κ

ρ

)
α± =

ρ±
√
ρ2+4κ

2κ

ρ→ 0 : α± = 0±
√

0+4κ
2κ

± 1
κ

= α

sendo exatamente o mesmo parâmetro α presente na solução da difusão pura, como esperado.

Analisando a Figura 2.13, observa-se que os perfis de concentração são bem coerentes

conforme os seguintes argumentos:

38



• O aumento de v em módulo faz crescer a curvatura da concentração, pois uma

quantidade cada vez maior do gás está sendo empurrada aos extremos do tubo;

• A inclusão da difusão trouxe um sinal direcional para o vento e um formato diferenciado

para a concentração de acordo com esse sinal.

• As velocidades negativas indicam o ar saindo do tubo em x = 0, ar que carrega

o radônio para fora e permite que após a entrada a concentração comece a crescer

e tender ao platô. Conforme o vento que sai cresce em módulo, o crescimento da

concentração se torna cada vez menos suave, como se esse vento forte tivesse levando

o radônio no ińıcio do tubo para fora;

• As velocidades positivas indicam o ar levando radônio para o fundo do tubo fechado.

Conforme v aumenta, a concentração demora cada vez mais a crescer e chegar a C∞,

apresentando um aumento mais brusco ao se aproximar do fim;

• Valores de |v| próximos do coeficiente de difusão do radônio (D) mostram uma

dependência quase linear entre concentração e distância. Observa-se, também, que

a curva tende a ser muito semelhante à descrição para difusão pura (v = 0) já em

v = 0, 5 m/h.

Na Figura 2.14 as três descrições estacionárias de C(x) são postas juntas para efeito de

comparação. Sobre essa tem-se: o termo de velocidade que aparece no modelo de advecção

pura só admite valores positivos, fato que obriga a compreender a direção do vento de forma

fenomenológica; o modelo de difusão e advecção indica começar a ocorrer uma competição de

fenômenos de transporte, pois um mesmo formato de curva exige um módulo de velocidade

bem maior, basta, por exemplo, comparar as curvas verde escuro e rosa, e permite valores
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Figura 2.14: Gráfico da concentração C(x), dada pelas equações (2.38), (2.62) e (2.68), para

valores diferentes de velocidade do vento com unidade de m h−1, fixando D = 0,05 m2 h−1, C∞ =

6600 Bq m−3 e L = 400 m.
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negativos e positivos para a velocidade; considerando o tubo de tamanho L = 400 m, as

soluções para advecção com e sem difusão começam a se aproximar em v = 2 m/h e, em

v = 4 m/h (observe curvas azul e preta) podem ser consideradas semelhantes em mais da

metade da extensão do tubo, logo a análise gráfica nos traz um parâmetro quantitativo da

magnitude do vento em podemos fazer com razoabilidade o desprezo da difusão.

2.4 A temperatura de forma expĺıcita

Quando se pensa na variação da concentração de radônio em ambientes naturais fechados,

dois parâmetros devem ser dominantes: temperatura e pressão.

A tendência anual dos dados de lugares fechados mostra um claro padrão sazonal, com

valores elevados de radônio no verão com chuvas e valores baixos no inverno. A cada ano, o

peŕıodo de transição do inverno para o verão mostra cada vez mais flutuações, tendo, como

resultado final, a subida da concentração. Do mesmo modo, no peŕıodo do verão para o

inverno a concentração passa por flutuações e ao final se estabiliza em valores menores. A

baixa concentração permanece durante grande parte do inverno, peŕıodo em que a variação

diária é despreźıvel. Assim, contagens de radônio do inverno para o verão aumentam

bastante, enquanto, na primavera e no outono, os valores ficam intermediários. Variações

sazonais similares com altas concentrações de radônio no verão e baixas no inverno foram

relatados a partir de pesquisas em cavernas e poços (Wilkening e Watkins, 1976; Bourges

et al., 2006; Gregoric et al., 2011). Por outro lado, em alguns casos, a tendência oposta é

relatada, em que o valor mı́nimo é do verão e o máximo do inverno (Eheman et al., 1991),

mas esta não é uma situação comum. Além das caracteŕısticas sazonais, uma variação diurna

da concentração de radônio também é observada em certos meses do ano. Em geral, os dados
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de hora em hora de radônio mostram uma variação diurna com um valor máximo durante a

noite, e um mı́nimo na parte da manhã.

A pressão externa é outro fator importante na variabilidade do radônio a ser notado

(Pinault and Baubron, 1997; Trique et al., 1999; Perrier et al., 2004). No entanto, também

tem sido afirmado que a pressão não influência a concentração de radônio [Richon et al.

(2005) e Steinitz et al. (2007)]. Esta observação sugere que a redução da pressão externa

tende a libertar gás do solo, aumentando a concentração de radônio apenas nas camadas

próximas da superf́ıcie.

Considerando a influência da pressão, se observa que a diferença na densidade do ar entre

um ambiente tubular e a área externa cria um fluxo de ar para o lado de menor densidade.

Atkinson et al. (1983) e Gregoric et al.(2011) de fato observaram que o padrão sazonal da

concentração em minas ou cavernas, eram também governados pelo movimento do ar devido

a uma diferença de densidade do ar externo e interno e pelo efeito chaminé quando há duas

ou mais aberturas ao longo do tubo.

Wilkening e Watkins (1976) consideraram que flutuações na concentração de radônio são

derivadas de um equiĺıbrio entre a exalação ĺıquida de radônio das superf́ıcies, o decaimento

do gás radioativo e o grau de mistura do ar exterior com o ar da caverna, sendo a concentração

de radônio descrita pela equação abaixo:

dCcave
dt

= ERn
S

V
− λCcave −

Q

V
(Ccave − Cout) (2.74)

onde Ccave e Cout representam as médias em um intervalo dt das medidas de concentração

de radônio em uma posição fixa dentro e fora do ambiente , ERn é o fluxo ĺıquido de átomos

de radônio exalado a partir do material que compõe a cavidade (estrutura rochosa) para o

volume aberto, S e V são a área de superf́ıcie e volume dessa cavidade, λ é a constante de
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decaimento do radônio e Q a vazão de ar (fluxo transversal de ar).

A partir da equação acima, Gregoric et al. (2011) propuseram um modelo cuja proposta

é descrever a variação temporal da média das medidas da concentração de radônio feitas

em um intervalo de tempo e em um local fixos, tendo um termo expĺıcito de diferença de

temperatura (∆T = Tinterno − Texterno). Como o volume exato da caverna e a vazão na

equação não são conhecidos, devido à morfologia complexa das passagens da maioria das

cavernas, então a equação (2.74) foi simplificada para:

dCcave
dt

≈ Φ− λCcave −
k∆TCcave

x,
(2.75)

onde consideramos Cout = 0, x, é a distância da entrada principal até a posição em que a

concentração é medida e Φ representa o termo constante de fonte. Pode-se calcular Φ sob a

condição de ausência de vento, quando a concentração na mina seria máxima, logo

Φ = λCmáx
cave (2.76)

Este modelo foi aplicado com sucesso para a caverna Postojna, que possui 20 km de galerias.

Esta é a mais longa e a maior dentre as 21 cavernas conhecidas na Eslovênia, uma das mais

visitadas do mundo e possui uma dimensão vertical de 115 m.

O parâmetro k pode ser isolado em (2.75), assim

ki =
x,

Cn∆T

(
Φ− Cn+1 − Cn

dt

)
− λ x,

∆T
(2.77)

Os ı́ndices ’n’ e ’n+1’ representam uma sequência de duas medidas com um intervalo de

tempo dt fixo entre elas, no qual os autores queriam estudar a variação da concentração.

Nos estudos de Gregoric et al. (2011) foram feitos dt = ∆t = 1 dia e se obteve um resultado

bom entre teoria e medidas.
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Para terminar o entendimento do modelo de Gregoric et al. (2011), vamos considerar o

significado do ki. A análise dimensional nos mostra que

[ki] =
[L]

[T ][K]
=

[v]

[K]

ou seja, k é uma grandeza escalar capaz de relacionar o quanto a velocidade do fluxo está

variando dada uma diferença de temperatura.

Uma imagem que considera-se boa para elucidar o modelo descrito é um rio sujo de óleo:

por si só o rio tem um movimento intŕınseco devido a correnteza, porém imaginemos que

um helicóptero parasse em um ponto do rio. O vento das suas hélices a girar geraria uma

corrente extra que levaria mais rápido o óleo para o mar. Então, a questão é o quanto mais

rápido. No caso do helicóptero, quanto mais alto menor a influência. Já no caso de Gregoric

et al. (2011), o k vai determinar o quanto a existência de um ∆T altera o movimento do

fluxo de ar contendo radônio.

Gregoric et al. (2013) reescreveram a equação de concentração de radônio (2.75) como:

dCcave
dt

= ERn
S

V
− λCcave − γ(Ccave − Cout) (2.78)

onde γ é a taxa de ventilação na caverna com unidade [T ]−1. Nesse artigo, os autores

estavam querendo analisar como variavam os padrões de taxa de ventilação e a concentração

de radônio em diferentes posições da caverna Postojna. Assim, dependendo da localização a

medida sofria influência de diferentes entradas de ar.

Segundo Fox et al. (2011), o ar e a água em movimento em um sistema fechado como

um cano podem ser considerados como fluidos ideais e newtonianos, isto é, um fluido sem

viscosidade e em que existe uma relação linear entre o valor da força aplicada e a taxa

de deformação resultante. Com essa aproximação, vamos considerar os tubos postos na

horizontal do nosso estudo. Nesses tubos interpreta-se a diferença de densidade em duas
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aberturas de ar consecutivas, em alturas diferentes, como uma taxa de deformação uniforme

sobre a coluna de ar entre as aberturas. Esse efeito gerará uma velocidade ou taxa de

ventilação próximo de uma constante, como se toda a coluna fosse um sólido que se movesse

devido a um empurrão.

O parâmetro x, que aparece na equação (2.75) pode ser qualquer x entre a entrada

principal e a abertura extra. Se K(x) = kx
x

, assim podemos escrever (2.75) como:

dCcave
dt

≈ Φ− λCcave −K(x)∆TCcave (2.79)

Comparando as equações (2.78) e (2.79) pode-se verificar que γ = K(x)∆T . De acordo com

a hipótese de fluido newtoniano, γ é uma constante entre aberturas de ar consecutivas do

tubo, mas por definição ∆T em um determinado intervalo de tempo é constante. Então, por

consequência, K(x) deve tender a uma constante nesse espaço conforme x muda, de modo

que podemos pensar em um valor médio do parâmetro (K̄) como uma boa aproximação.

Logo, escrevemos:

dCcave
dt

≈ Φ− λCcave − K̄∆TCcave (2.80)

Se a partir da equação (2.80) considerarmos o estado estacionário fica-se

Φ− (λ+ K̄∆T )Ccave = 0 (2.81)

A equação (2.81) tem a seguinte solução independente do tempo e espaço

Ccave =
Φ

λ+ K̄∆T
(2.82)

que tem a mesma forma das soluções estacionárias anteriores quando x → ∞ (C∞) e não

se tem influências externas, exceto pelo termo K̄∆T no denominador. O termo K̄∆T é

interpretado como uma nova taxa existente quando há duas aberturas de ar com alturas

diferentes e diferença de temperatura, o que diminui o platô de concentração de radônio no
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Figura 2.15: Ilustração do modelo proposto no verão para a concentração de radônio sob

influência do efeito chaminé. À esquerda, tem-se o tubo com apenas uma abertura e à direita,

tem-se o tubo com duas aberturas. As flechas pretas indicam a velocidade padrão pela variação de

temperatura e as flechas verdes representam a corrente de ar pelo efeito chaminé.

tubo, pois, nessa situação, os fenômenos de perda serão o decaimento e a corrente de ar.

Então, conforme a Figura 2.15, a idéia do modelo é que existe um vento que chamaremos

de padrão em um tubo com apenas uma entrada devido a uma variação de temperatura ao

longo do tubo. Ao abrir uma segunda abertura sob influência do efeito chaminé, surge uma

corrente de ar que expulsa uma quantidade de radônio ao longo de toda extensão do tubo

delimitada pelas aberturas, efeito semelhante ao decaimento que faz o radônio desaparecer

por igual do ambiente. Com isso, podemos reescrever a equação da difusão-advecção no

estado estacionário como

−D∂
2C(x)

∂x2
+ v

∂C(x)

∂x
= −(λ+ K̄∆T )C(x) + φ (2.83)

A partir da equação (2.83) podemos reescrever todas as soluções postas nesse caṕıtulo,

fazendo apenas a substituição de λ por λ + K̄∆T . Escrevemos então, as duas soluções

principais, advecção pura

C(x) =
φ

λ+ K̄∆T

(
1− exp

(
−(λ+ K̄∆T ).x

v

))
(2.84)
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e difusão com vento

C(x) = C∞

1 +

exp

(
Lv(λ+K̄∆T )

2Dφ

((
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)
x
L

+

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)))
exp

(
Lv(λ+K̄∆T )

2Dφ

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

))
− exp

(
Lv(λ+K̄∆T )

2Dφ

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

))

(2.85)

−
exp

(
Lv(λ+K̄∆T )

2Dφ

((
1−

√
1 + 4Dφ

v2

)
x
L

+

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

)))
exp

(
Lv(λ+K̄∆T )

2Dφ

(
1 +

√
1 + 4Dφ

v2

))
− exp

(
Lv(λ+K̄∆T )

2Dφ

(
1−

√
1 + 4Dφ

v2

))


O fenômeno de advecção entre duas aberturas no tubo descrito pelas equações (2.84) e

(2.85), deve ser entendido como a composição de dois parâmetros: a velocidade do vento

pelo variação de temperatura no interior do tubo (v), medido quando K̄ → 0, e a taxa de

ventilação pelo efeito chaminé (K̄∆T ).

Por fim, queremos analisar numericamente o efeito de K̄∆T na descrição espacial da

concentração de radônio na equação (2.84). Para isso, faremos v = 1 m h−1, φ = 50 Bq

m−3 h−1, λ = 0, 00754 h−1 e B = K̄∆T com unidade de h−1. A Figura 2.16 confirma que

B é uma taxa de expulsão do gás do tubo e, conforme B cresce, o valor da concentração de

radônio no fim do tubo (platô) diminui. Então, um conjunto de dados sobre condição de

estado estacionário com subida rápida seguida de um platô baixo é indicado pelo modelo

constrúıdo como a existência de duas ou mais entradas de ar no tubo.
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Figura 2.16: Gráfico da concentração C(x), dada pela equação (2.84), para valores diferentes de

B com unidade de h−1, fixando v = 1 m h−1 e C∞ = 6600 Bq m−3.
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Caṕıtulo 3

Minas e cavernas: ambientes

tubulares, subterrâneos e ricos em

radônio

Radônio (222Rn) é um gás radioativo liberado a partir de minerais presentes nas rochas

para o espaço dos poros de sedimentos e, subsequentemente, para a atmosfera (Nazaroff,

1992). Lugares subterrâneos, protegidos das grandes variações externas de pressão e

temperatura a não ser nas aberturas, podem ter a concentração do gás descrita por modelos

tubulares, sendo bem conhecido que concentrações elevadas de radônio são comuns em minas

e cavernas (Cohen, 1982; Sevc et al., 1976).

A partir da construção teórica no tubo vimos que a análise das variações temporais e

espaciais no fluxo de radônio exalado do solo através da interface ar-solo pode ser uma

ferramenta útil para estudar processos geodinâmicos que ocorrem no maciço rochoso devido

a terremotos e atividades vulcânicas e śısmicas. Aberturas e imperfeições nessa estrutura são

controladas com eficácia pelo radônio, sendo capaz de encontrar fraturas e fissuras ocultas
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em áreas espećıficas da superf́ıcie do mineral. Uma vez que o gás é liberado a partir do

mineral para a região inter-granular, vários fatores podem ser discutidos, por exemplo,

as caracteŕısticas de transmissão do fluido na rocha, a natureza de fraturas e fatores de

desagregação (Ball et al., 1991). Como as variações no fluxo de radônio só são causadas

por fatores f́ısicos, informações valiosas são acessadas sobre a distribuição e dinâmica do

ar que flui dentro de ambientes subterrâneos (Viñas et al., 2007). Além disso, os padrões

de concentração de radônio permitiriam o estudo de processos geodinâmicos, tais como

movimentos de massas de ar.

As teorias apresentadas foram desenvolvidas para uma ”mina ideal” de comprimento L,

cujas paredes são revestidas de rochas que emitem radônio a uma taxa constante φ. Então,

vamos considerar essas teorias para prever comportamentos de minas com dados recentes

na literatura. Assim, o presente caṕıtulo se dedica à breve caracterização experimental do

radônio como gás sob o qual as minas estão imersas e à exposição dos dados e análises

qualitativas de geof́ısica publicadas em Da Silva et al. (2011) e Valladares (2014) a respeito

da distribuição de concentração em duas minas argentinas, Los Cóndores e La Carolina,

descrevendo a localização e as caracteŕısticas geológicas e ambientais desses lugares.

3.1 Radônio nas minas

Lugares como uma casa mal ventilada, minas e cavernas podem ser considerados

ambientes fechados proṕıcios ao aumento da concentração tanto de radiação gama quanto de

radônio. Nas minas, a radiação tem seu campo de ação não limitado ao espaço próximo às

paredes, mas também, deve-se considerar que os efeitos da radiação podem ser observados

em toda a extensão do espaço interno do compartimento formado.
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As paredes rochosas são a fonte do radônio nas minas e cavernas. Sobre elas, dois

fenômenos serão de grande importância para explicar o escape do radônio: difusão e

transporte. De forma ampla, a difusão é o mecanismo dominante nos canais inter-granulares,

capilares e poros, ela ocorre no interior da rocha logo depois do radio decair. No caso de

poros maiores e fraturas, o transporte por advecção será dominante, pois ocorre no exterior

da rocha e está relacionado ao fluxo de ar no local (Cigna, 2005). A Figura 2.5 nos auxilia

a compreender esses fenômenos de transporte.

Por outro lado, a heterogeneidade do material geológico é uma fonte de grande variação

da quantidade e da caracteŕıstica da difusão do radônio em um meio poroso. Por exemplo:

Mica e vermiculita, minerais em flocos, possuem uma estrutura que faz o coeficiente de

difusão chegar à metade ou até a um terço do valor teórico. Minerais argilosos e xistos

contêm proporções significativas de minerais em flocos, de modo que dificultam o movimento,

limitando a difusão para uma extensão menor (Cigna, 2005). Então, o processo de transporte

advectivo é mais relevante que a difusão molecular, porque permite que o 222Rn viaje grandes

distâncias nos espaços intersticiais do subsolo antes da seu decaimento. Esse tipo de fluxo

existe, principalmente, por diferenças de temperatura entre a região do subsolo e o exterior

(Da Silva et al., 2011).

Especialmente em espaços fechados, tais como minas, cavernas, prédios e casas, depois de

ganhar a atmosfera, o radônio tende a se dispersar no ambiente interno, podendo se acumular

em áreas com pouca ventilação de ar (Hakl et al., 1992, 1996). Em cavernas e minas, o ar é,

em geral, bastante limpo, ou seja, há menos part́ıculas pequenas do que no ar livre ou em

áreas urbanas. O ar sendo mais limpo permite resultados mais precisos para a concentração

de radônio sobre influência de fatores naturais, como a concentração de rádio nas rochas,

a porosidade, a quantidade de ar e água, a pressão atmosférica e os posśıveis terremotos.
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Porém, uma variação que tem demonstrado ser preponderante é a sazonal, representativa

de um máximo de concentração no verão e um mı́nimo no inverno, pois a diferença de

temperatura interna e externa à mina é um fator essencial, e essa diferença, na maioria dos

casos de toda literatura, se torna máxima no inverno e mı́nima no verão.

Em uma caverna, os processos de transporte de radônio dependem, essencialmente, da

configuração e da conexão com o exterior através das cavidades subterrâneas, das passagens,

dos poços e dos outros meios de comunicação, tais como fissuras e fraturas. No caso dos

sistemas com apenas uma entrada, a diferença de densidade do ar externo e interno é o

parâmetro de controle principal, havendo trocas de ar pela advecção, devido às diferenças

de temperatura entre a caverna e o exterior, provocando, em primeira aproximação, uma

diferença de pressão (Atkinson et al., 1983; Hakl, 1997). Já no caso de duas ou mais

aberturas, o efeito chaminé descreve qualitativamente a direção do vento. O movimento

do vento pode ser, semelhantemente, descrito ao pensarmos no tubo com uma ou duas

aberturas, conforme a teoria apresentada no caṕıtulo anterior. O efeito chaminé nos ventos

em minas ou cavernas é ilustrado na Figura 3.1, sendo a única diferença da descrição para o

tubo teórico o fato das paredes serem estruturas rochosas enormes que, geralmente, formam

montanhas. Mas, como a emissão de radônio é limitada ao meio poroso próximo à superf́ıcie,

a espessura das paredes não altera o desenvolvido para o tubo.

3.2 As minas argentinas

Utilizando os conceitos de emissão de radiação alfa (através do radônio) e radiação gama

(através do decaimento do 40K e das séries do 238U e do 235Th), pesquisas recentes do

grupo do Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais do Instituto de F́ısica da
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Figura 3.1: Ilustração esquemática do efeito chaminé em uma mina ou uma caverna (modificado
de Atkinson et al., 1983). As flechas indicam o efeito chaminé.

Universidade Federal Fluminene, propuseram investigar o processo de transporte de radônio,

as taxas de dose alfa e gama absorvidas e os seus perigos para a saúde em duas minas inativas

e abertas para visitação na Prov́ıncia de San Lúıs, Argentina. Essas minas foram escolhidas

por apresentarem diferentes configurações f́ısicas, caracteŕısticas que podem afetar os padrões

de fluxo de ar e as concentrações de radônio, e, por outro lado, possuem composição mineral

semelhante segundo análises de espectrometria gama das amostras de rocha (Da Silva et

al., 2011). Temos assim, a mina La Carolina (Figura 3.2) que é, atualmente, um sistema

com apenas uma abertura de ar, que corresponde a uma escavação horizontal para o lado

de uma montanha, com apenas um duto principal. Por outro lado, a mina Los Condores

(Figura 3.3) apresenta também uma escavação horizontal para o lado de uma montanha,

mas possui uma sáıda vertical (resultado de um antigo elevador que transportava o minério

para cima, abertura que permite a produção do efeito chaminé) no final do duto principal.

Essas pesquisas geraram duas publicações (Da Silva et al. [2011] e Valladares et al. [2014]) e
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Figura 3.2: Fotos ilustrativas da entrada da mina La Carolina (acima) e da disposição dos

detectores nas paredes (abaixo).

a dissertação de mestrado do autor, intitulada Radiação Underground (2011). E são a partir

de dados nessas publicações que se desenvolverão as discussões teóricas a serem apresentadas.

A partir das pesquisas citadas, obteve-se sucesso no entendimento qualitativo do gás

radônio como rastreador de rachaduras não-viśıveis na estrutura rochosa de uma mina. A

concentração de radônio apresenta padrões diferentes ligados ao peŕıodo de verão e inverno,

fato, a prinćıpio, relacionado com a variação da diferença entre a temperatura interna e

externa à mina. Quando essa diferença de temperatura aumenta em módulo e há aberturas
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Figura 3.3: Fotos ilustrativas da entrada da mina Los Cóndores (à esquerda). À direita temos a

foto do elevador desativado, que proporcionava a sáıda vertical no fundo do seu túnel principal.
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Figura 3.4: Mapa geológico da região de estudo na Argentina (modificado de López de Luchi et

al., 2003).

extras à entrada, temos o crescimento de uma corrente de ar secundária que transporta o gás

no espaço entre as aberturas. Com base nessas conclusões recentes do grupo, as subsecções

a seguir propõem expor as caracteŕısticas da minas argentinas e seus estudos qualitativos

sobre a distribuição de um gás radioativo em um ambiente em formato tubular.

3.2.1 As minas e suas caracteŕısticas geológicas

As regiões de mineração de tungstênio e ouro da Argentina estão confinadas no Pampa,

localizada na faixa norte-sul, entre as latitudes 25o e 35o S e a cerca de 250 km a leste da

Cordilheira dos Andes. São constitúıdas por um embasamento cristalino Pré-Cambriano

- Paleozóico, rochas vulcânicas Terciárias, cascalhos do Plioceno e cobertura Quaternária

(Miller e Singewald, 1919). A Figura 3.4 apresenta uma ilustração que ressalva aspectos

geológicos da área de estudo.
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Um distrito importante para a mineração é La Carolina, na Prov́ıncia de San Luis, na

encosta oeste do Cerro Tomolasta. Os depósitos desse lugar eram constitúıdos de um veio

principal, com uma extensão norte-sul e uma inclinação de 50o a 80o a leste, incluindo vários

veios paralelos, cobertos de placas pretas e cinzas amplamente impregnadas com pirita. A

extensão da zona de mineração era de 125 m à 150 m (Miller e Singewald, 1919).

A mina de ouro La Carolina (32◦ 48’ 0” S, 66◦ 60’ 0” W) pertencia à West Angentine

Gold Company, uma empresa britânica que, em 1882, escavou um túnel de 380 m de extensão

indo de leste a oeste da montanha Carolina, cruzando seus quatro veios principais. No total,

cerca de 500 m de túneis foram escavados e várias sáıdas verticais foram feitas. Essa empresa

esteve em operação até 1894, quando um desmoronamento do túnel principal matou 30

mineiros, resultando no fechamento da mina (Hoskold, 1904). Após o seu abandono, vários

túneis secundários foram soterrados. Atualmente, essa mina encontra-se desativada para a

mineração, mas ainda possui um túnel horizontal escavado para o interior da montanha,

com apenas uma entrada principal. A Figura 3.5 mostra a ilustração topográfica da mina

La Carolina.

Os principais depósitos argentinos de tungstênio estão situados, em boa parte, ao

norte na prov́ıncia de Catamarca e ao sul, nas prov́ıncias de Córdoba e San Luis. Nessa

região, encontravam-se distribúıdas as minas argentinas mais importantes, localizadas na

faixa da Sierra de Córdoba e da Sierra de San Luis. O principal minério extráıdo

era rico em volfrâmio (tungstênio), mas também extráıam-se, em menores quantidades,

scheelita, hubnerita e minério túngstico acompanhado por iritas, minérios de cobre, galena,

bismuthinite, molibdenita, ocasionalmente, extráıa-se cassiterita, e, em alguns lugares,

notáveis quantidades dos minerais nióbio e tântalo. O veio era principalmente de quartzo,

às vezes, com mica branca e, ocasionalmente, de topázio e fluorita (Rastall e Wilcockson,
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Figura 3.5: Topografia ilustrativa da mina La Carolina (Da Silva et al., 2011).

1920; Werner et al., 1998). Los Cóndores foi a maior mina de tungstênio da Argentina e a

segunda da América do Sul, explorada por mineiros alemães e norte-americanos de 1898 à

1965.

A mina Los Cóndores está situada na Serra de San Luis, perto de uma pequena cidade

chamada Concarán, na Prov́ıncia de San Luis (32◦ 33’ 25” S, 65◦ 15’ 20” W). Ela foi aberta

de um lado da montanha e trabalhada por galerias. O ńıvel do túnel principal (ńıvel 0) era

composto por uma série de falhas, que exigiram vários desvios transversais. Como o minério

precisava ser levado de baixo para cima da montanha, foi constrúıda uma sáıda vertical no

fim desse túnel principal, com uma altura de 90 m. No local foi instalado um sistema de

elevadores para a retirada dos minérios. Após o seu abandono, várias galerias secundárias

foram soterradas. Atualmente, o que resta da mina aparece como um túnel principal (ńıvel

0) de 450 m com um eixo vertical no final deste ducto. A Figura 3.6 mostra a ilustração
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Figura 3.6: Topografia ilustrativa da mina Los Cóndores (Da Silva et al., 2011).

topográfica da mina Los Cóndores.

3.2.2 Caracterização ambiental

Segundo Da Silva et al. (2011), as concentrações de 40K, 232Th e 238U obtidas nas amostras

de rochas provenientes das minas La Carolina e Los Cóndores, nos permitem caracterizar

a sua formação rochosa. Essas concentrações foram medidas com considerável grau de

semelhança em ambas as estruturas rochosas. Analisando os dados dispostos no gráfico

tório-potássio, ilustrado na Figura 3.7, obtem-se as informações mineralógicas qualitativas

sobre composição mineral das rochas que formam os túneis das duas minas. Nota-se que as

concentrações de Th (na escala em partes por milhão) e K (em percentagem) possuem uma

relação direta. Isso permite que os dados sejam classificados em zonas ou clusters com valores

distintos da razão Th/K, cada qual representando diferentes associações de minerais. Usando
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a Carta Litológica, proposta por Schlumberger (1986) e disposta sobre os dados, é posśıvel

observar que o conjunto dos resultados experimentais obtido para a mina de tungstênio Los

Cóndores pode ser interpretado como um sistema montmorilonita-ilita e, a mina de ouro La

Carolina como um sistema clorita-ilita-montmorilonita. Esses resultados confirmam que as

rochas que compõem as duas minas possuem formações minerais semelhantes e, portanto,

deveriam produzir distribuições parecidas de part́ıculas alfa e raios gama.

Figura 3.7: Correlações entre tório e potássio contidas nas amostras de rocha da mina La

Carolina e Los Cóndores. Usando a Carta Litológica proposta por Schlumberger (1986) é posśıvel

observar que o conjunto dos resultados experimentais confirmam que as rochas que compõem as

duas minas possuem formações minerais semelhantes (Da Silva et al. (2011)).
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3.2.3 As medidas experimentais

As medidas de concentração de 222Rn foram realizadas utilizando-se detectores plásticos

de traços nucleares do tipo CR-39 com 1,7 cm2 de área e 0,9 mm de espessura, introduzidos

em uma câmara de difusão de radônio, conhecidas como monitores tipo NRPB/SSI

(Orlando et al., 2002), e foram feitas entre 2008 e 2010 e publicadas por Da Silva et al.

(2011).

Entre novembro de 2008 e fevereiro de 2009 foram realizados os primeiros trabalhos

de campo relacionados aos dados. Era uma época de primavera-verão, quando podem ser

observadas as temperaturas mais quentes do ano (em torno de 11o C) na região de San Luis.

As primeiras medidas foram realizadas na antiga mina de ouro de La Carolina, sendo

os detectores de 222Rn colocados em 14 locais do interior da mina. A seleção dos locais

da amostragem foi feita com base em acessibilidade e de modo a abranger igualmente

os túneis principais das minas. A análise das amostras tinha como finalidade avaliar o

comportamento médio da distribuição de radionucĺıdeos naturais para cada mina. Em

seguida, entre novembro de 2009 e janeiro de 2010 foram realizadas as medidas na mina

de tungstênio de Los Condores. Nessa mina, os detectores de radônio foram instalados em

20 locais. E, finalmente, entre junho e setembro de 2010 foram realizadas as medições de

radônio no peŕıodo de inverno em ambas as minas. Nesse trabalho de campo foram utilizados

cerca de 20 monitores em cada uma das minas.

De forma paralela, obteve-se os seguintes valores para a temperatura

por dados climáticos externos obtidos da Red de Estacioines Meteorológicas

(http://www.clima.edu.ar/app/Index.asp) e medidas internas realizadas por nossa equipe

durante a realização deste trabalho: a temperatura média externa na mina La Carolina

foi 15 ± 1 oC no verão e 6 ± 1 oC no inverno, e a temperatura interna observada tanto
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no inverno quanto no verão foi de 16 ± 1 oC; a temperatura média externa na mina Los

Cóndores foi 20± 2 oC no verão e 9± 2 oC no inverno com uma temperatura interna anual

de 17± 3 oC.

3.3 Análises dos dados de concentração de 222Rn

A análise das variações temporais e espaciais sobre o fluxo e da distribuição de gases que

emanam do solo através da interface ar-solo é útil para estudar os processos geodinâmico

que ocorrem na estrutura rochosa de uma mina tubular, e podem alterar uma parte ou

inteiramente o padrão de distribuição. Como vimos, um desses gases é o radônio, que, junto

com as mudanças sazonais, apresenta forte dependência com a diferença de temperatura

interna e externa através do efeito chaminé.

A mina de ouro La Carolina possui uma entrada principal com dimensão 2,0 m × 2,3

m e um túnel principal com 250 m de comprimento. Não há indicação visual de entradas

secundárias e também não há evidências de fissuras ou crateras em suas paredes, o que indica

que não ocorre outra comunicação com o exterior além da entrada principal. As Tabelas 3.1

e 3.2 e a Figura 3.8 apresentam os valores obtidos para as concentrações de 222Rn ao longo

do duto principal da mina La Carolina, medidas durante o verão e inverno. Observa-se que

as concentrações de 222Rn apresentam variações significativas ao longo de seu túnel principal

nas duas estações do ano. Porém, de forma padrão, os valores mais baixos são observados

perto da entrada principal da mina, enquanto que os mais elevados estão situados no término

de seu túnel principal.

De acordo com a Figura 3.8, observa-se que, no verão, a concentração de 222Rn aumenta

rapidamente logo a partir de sua entrada. À medida que se avança para o interior da mina,
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essa concentração sobe mais lentamente, atingindo um platô na direção do final do duto

principal. Nessa região espera-se que a taxa de aumento do 222Rn passe a ser equilibrada

pelo seu decaimento radioativo. O comportamento descrito indica que a concentração pode

ser representada pelo modelo em que um gás radiativo esteja confinado em um tubo fechado

com apenas uma entrada. Já no inverno, nota-se que a concentração de 222Rn apresenta

valores baixos e de comportamento constante numa região próxima à sua entrada principal.

Isso significa que houve uma maior troca de ar na entrada da mina durante a estação de

inverno, fazendo com que o acúmulo do gás radioativo seja menor nessa estação quando

comparado com o comportamento observado no verão. Contudo, ao analisar a concentração

de 222Rn em direção ao interior do túnel principal, nota-se que a concentração volta a subir

rapidamente a partir de cerca de 130 m da entrada principal. À medida que se avança

ainda mais para o interior da mina, a concentração do gás sobe mais lentamente, atingindo

um platô na direção do final do duto principal. Esse valor, no final, é semelhante ao valor

observado no verão, indicando que realmente não deve haver grande circulação de ar na

região, e que as temperaturas nesse local devem ser equivalentes nas duas épocas do ano.

Tabela 3.1: Medidas de concentração de radônio da mina La Carolina feitas durante o verão.

Fonte: Valladares et al. (2014)

Distância da entrada(m) 222Rn (Bq m−3)
20 1760± 140
85 3840± 310
98 4580± 370
118 4510± 360
118 4530± 360
132 5000± 400
164 5190± 410
164 5120± 410
243 5600± 450

Vemos que houve uma significativa alteração no padrão de distribuição da concentração
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Figura 3.8: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina La Carolina. Os dados

do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2, estão

dispostos no grafico.
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Tabela 3.2: Medidas de concentração de radônio da mina La Carolina feitas durante o inverno.

Fonte: Valladares et al. (2014)

Distância da entrada(m) 222Rn (Bq m−3)
21 690± 60
33 660± 50
47 650± 50
51 670± 50
61 710± 60
81 680± 60
106 820± 70
126 840± 70
146 1060± 90
168 2380± 190
182 3490± 280
189 3050± 250
209 3120± 250
218 3950± 320
250 4970± 410

de radônio de uma estação para outra, fato com indicativo de ser explicado pela existência

de uma corrente de ar no inverno produzida pelo efeito chaminé no interior do túnel. Nesta

hipótese, durante a estação fria (∆Tinverno = 10 oC), a corrente de ar fluiria entre duas

entradas em diferentes ńıveis, a partir da entrada da mina, no ńıvel mais baixo, para um duto

desconhecido, que liga o duto principal ao exterior. Isto foi comprovado por mineiros em uma

inspeção cuidadosa depois da questão levantada pelas medidas. Este duto, provavelmente

resultado de uma rachadura não observável na estrutura rochosa, está localizado a 130 metros

da entrada da mina. Assim, no inverno, o ar vem da entrada principal com baixo teor de

radônio, diminuindo, sensivelmente, a concentração de radônio no interior da mina; e, em

seguida, a porção de túnel que se estende até uma distância de 150 m comporta-se como um

túnel com duas entradas a diferentes ńıveis. Além deste ponto, o fluxo de ar está estagnado

e, em seguida, os aumentos de concentração de radônio se comportam como em um túnel

com apenas uma entrada. Na temporada de verão, o efeito chaminé também deve existir,
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Figura 3.9: Ilustração do regime de ventos baseado na análise qualitativa dos dados do verão e do

inverno de concentração de radônio versus distância da mina La Carolina. As flechas representam

a velocidade do vento.

mas, possivelmente devido à pequena diferença de temperatura média na estação quente

(∆Tverão = 1 oC), não houve fluxo de ar, e, conseqüentemente, o principal duto da mina

La Carolina se comporta como um túnel sem sáıda. A Figura 3.9 ilustra o comportamento

do vento e a estrutura hipotética da mina La Carolina a partir da análise qualitativa dos

dados de concentração de radônio nas duas épocas do ano, identificando a existência de uma

rachadura oculta só observada no inverno.

Na mesma região e com caracteŕısticas e origens geológicas semelhantes à La Carolina, a

mina de tungstênio Los Cóndores deveria apresentar um comportamento semelhante para a

concentração de 222Rn no seu interior. Esperava-se apenas uma queda no platô causada pela

entrada de ar vertical no final da mina. Porém, além do decréscimo em toda a extensão,

outras diferenças foram observadas e só explicadas por análise de fatores dinâmicos do fluido

e o uso do radônio como traçador geológico.

A estrutura do túnel principal de Los Cóndores é um exemplo claro de ambientes
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subterrâneos que têm aberturas para o exterior situadas em ńıveis diferentes, onde o fluxo

de ar seria controlado pelos ventos do efeito chaminé. Como o ar no verão é mais frio no

interior do que fora da mina, a pressão exercida pelo ar interno é maior que a pressão de fora

da mina, fazendo com que o vento sopre para fora pela entrada inferior (ńıvel 0 da Figura

3.6). Já no inverno, o fenômeno é invertido e o vento sai pela abertura superior.

Em Los Cóndores, a variação das concentrações de radônio com a distância, sendo zero

na entrada principal, é mostrado na Figura 3.10, conforme os dados expostos nas Tabelas

3.3 e 3.4. A presença de uma entrada no fundo da mina poderia explicar as concentrações

de radônio, em geral, mais baixas em toda sua extensão, sendo menores no inverno que no

verão, semelhante ao comparado à La Carolina. Embora com valores de concentração uma

ordem de grandeza menor em toda a extensão, nas duas estações encontramos um salto na

concentração a partir de 220 m e podemos dividir o conjunto de dados em dois subconjunto

(um de 0 à 220 m e outro de 220 m à 450 m), cada grupo de dados apresenta um aumento

súbito seguido por um platô. A divisão indica, analogamente à La Carolina no inverno, a

existência da terceira passagem de ar desconhecida por alguma rachadura considerável na

mina, próximo aos 220 m.

A análise qualitativa do perfil de concentração disposto na Figura 3.10 e dos valores de

temperatura externa no verão e no inverno sugere que:

• Na estação fria, quando as condições ambientais são favoráveis ao efeito chaminé (∆T =

7 oC), o maior diâmetro da secção transversal da sáıda do elevador desativado permite

um fluxo de ar considerável no duto principal com sáıda pela entrada mais alta, o que

diminui significativamente a concentração de radônio no interior da mina;

• No verão, o efeito chaminé deve produzir um fluxo de ar no sentido oposto ao descrito
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Figura 3.10: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina Los Cóndores. Os

dados do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) apresentados nas Tabelas 3.3 e 3.4,

estão dispostos no gráfico.
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Tabela 3.3: Medidas de concentração de radônio da mina Los Cóndores feitas durante o verão.

Fonte: Valladares et al. (2014)

Distância da entrada (m) 222Rn (Bq m−3)
17 446± 36
50 469± 39
75 442± 37
103 457± 38
150 504± 42
198 483± 40
251 689± 55
300 648± 53
357 529± 44
400 652± 53
425 580± 47
432 620± 50

no inverno, partindo do fundo em direção a entrada principal, levando ar rico em

radônio. Nesse caso, o padrão de concentração de radônio deveria seguir uma curva de

crescimento, aumentando a partir de um valor mais baixo perto da abertura do fundo.

Porém, o observado na figura é o padrão oposto, a concentração de radônio cresce a

partir da abertura principal;

• Juntamente com o valor da diferença de temperatura (∆Tverão = −4 oC) suficiente para

manter um fluxo de ar pelo efeito chaminé, a distorção descrita no verão é causada

pela existência de túneis ou entradas comunicando o duto principal com o exterior,

o que era desconhecido até antes do estudo e poderia permitir que o fluxo de ar da

mina fosse do sistema de fratura carregando ar rico em radônio para o duto principal,

cujo resultado seriam ńıveis elevados de radônio no interior da mina, ou na direção

oposta com a introdução de ar fresco e pobre em radônio, produzindo um decréscimo

na concentração.

• Um salto a cerca de 220 m da entrada em ambas as estações confirma a existência
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Tabela 3.4: Medidas de concentração de radônio da mina Los Cóndores feitas durante o inverno.

Fonte: Valladares et al. (2014)

Distância da entrada (m) 222Rn (Bq m−3)
4 149± 13
14 201± 17
57 179± 15
107 165± 14
153 196± 17
220 181± 15
226 265± 22
239 235± 20
286 256± 21
322 262± 21
355 257± 21

de um duto com ligação para o exterior. Assim, considerando a abertura do novo

canal localizado abaixo da abertura do fundo, teremos, conforme mostra a Figura 3.11:

durante o inverno, o efeito chaminé gerando uma corrente de ar desde a entrada no

ńıvel zero (fluxo principal) e outra a partir da segunda abertura (fluxo secundário), indo

ambas em direção ao fundo, carregando radônio no seu caminho. Ao se adicionarem,

produzem o salto na distribuição de concentração de radônio; durante o verão, a

corrente de ar produzida pelo efeito de chaminé flui da última entrada para as duas

primeiras entradas, devido ao fato de que ambas estão abaixo da abertura do elevador.

Então, o fluxo de ar sai do fundo rico em radônio, é dividido em duas correntes na

nova abertura e causa uma mudança abrupta do valor de concentração de radônio do

local à entrada principal.
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Figura 3.11: Ilustração do regime de ventos baseado na análise qualitativa dos dados do verão

e do inverno de concentração de radônio versus distância da mina Los Cóndores. As flechas

representam o sentido da velocidade do vento.
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Caṕıtulo 4

Resultados e Discussões

A partir da resolução da equação de difusão-advecção e reação no interior de um tubo

ciĺındrico, com exalação constante de radônio pelas paredes, para a qual se obteve modelos e

métodos a serem utilizados na interpretação dos fenômenos naturais em ambientes fechados

e subterrâneos. Trataremos, neste caṕıtulo, da compreensão quantitativa dos resultados já

apresentados de forma qualitativa com a confirmação matemática das aberturas ocultas que

puderam ser observadas pela distribuição dos valores de concentrações de 222Rn obtidos de

publicações recentes em duas minas argentinas.

4.1 O termo de fonte

Como vimos, as minas são revestidas de rochas que emitem radônio a uma taxa constante.

Essa hipótese afirma que mesmo sabendo que fatores f́ısicos como umidade e temperatura

alteram, levemente, a taxa de exalação, iremos supor que a mesma não muda.

A equação de difusão-advecção e reação apresenta o termo de fonte que relaciona a taxa

de exalação de radônio (ERn) com o espaço de estudo como um todo, pois admite que a taxa
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de exalação é a mesma em qualquer ponto da mina. Então, saber o valor da fonte se torna

importante para as análises teóricas feitas a posteriori. Para obter esse termo, poder-se-ia

medir ERn através de amostras de rocha das minas e um detector adequado, mas, por falta

de oportunidade, nesse momento, faremos uma estimativa teórica com bases dimensionais

e geológicas de La Carolina e Los Condores. Assim, conforme comparações das equações

(2.74) e (2.75) provenientes de Wilkening e Watkins (1976) e Gregoric et al. (2011), o termo

de fonte é escrito como

φ = ERn
S ′

V
(4.1)

onde S ′ é a área superficial da mina e V é seu volume.

Já, segundo Valladares et al. (2011), para minas sem grandes variações da área transversal

ao longo do seu tubo, escreve-se a equação (4.1) como

φ = ERn
L

S
(4.2)

onde L é o comprimento da mina tubular e S é a área da secção transversal. Assim, considere

a mina La Carolina um tubo ciĺındrico reto com 3 m de raio, 380 m de comprimento e

composição mineral semelhante ao granito, pois amostras de rocha desta mina apresentam

valores para radiação gama de 40K, 232Th e 226Ra próximos aos encontrados em amostras

de granito, segundo comparação dos dados publicados em Da Silva et al. (2011) e Anjos et

al. (2011). Então, vamos supor que a média da taxa de exalação para o granito obtida por

Anjos et al. (2011), através do cálculo de ERn usando a equação (2.23) para 300 amostras

de 100 diferentes tipos de granitos, é a taxa de exalação nas minas, cujo valor é 5, 9 ± 2, 5

Bq m−2 h−1. Logo, para essa estimativa, ficamos com

φCarolina ≈ (5, 9± 2, 5)
380

π32
≈ 80± 40 Bq m−2 h−1 (4.3)
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Vamos supor que a aproximação feita também é válida para a mina Los Cóndores, pois esta

tem dimensões e composição mineral semelhantes à La Carolina.

4.2 Análises quantitativas das concentrações de 222Rn

A ventilação é o fator ambiental dinâmico que se mostra na literatura como grande

responsável pelas constantes variações da concentração de radônio nas minas. Até as

mudanças sazonais ou diárias de temperatura, causarão, em última análise, alterações no

sentido e no módulo da velocidade dos ventos desses lugares subterrâneos, empurrando ou

expulsando o gás liberado das rochas (Sharma, 1997; Hakl et al., 1992, 1997). Então,

busca-se estudar a concentração do 222Rn, a diferença de temperatura interna e externa e o

comportamento da ventilação de forma paralela para compreender como um influencia no

outro. Nesse intuito, é proposta a utilização das resoluções vindas da equação estacionária de

difusão-advecção e reação (equação [2.21]) e apresentadas no caṕıtulo 2 e a seguinte equação

proposta por Perrier et al. (2007) e Perrier e Richon (2010) para obter a taxa de ventilação no

estado estacionário a partir dos dados de concentração de radônio em um ambiente tubular

γ = λ
C∞ − C

C
(4.4)

onde C∞ = φ
λ

é, como já visto, a concentração em uma posição sem ventilação e C é a

concentração em um local com ventilação.

A equação (4.4) é resultado da multiplicação de 1
λ

na equação (2.78) na condição de

estado estacionário e de manipulações algébricas. Com essa descrição para ventilação e

busca na literatura, Perrier e Richon (2010) publica uma tabela com vários dados para taxa

de ventilação, incluindo seus cálculos, em ambientes tubulares subterrâneos, cujo intervalo

de valores é da ordem de 10−5 s−1 a 10−6 s−1, ou, em horas, de 10−1 h−1 a 10−3 h−1.
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Nesse trabalho, o estudo da concentração de 222Rn em minas se restringe a entender

a dinâmica da distribuição do gás ao mudar de um padrão sazonal para outro de forma

quantitativa em um tubo rochoso que emite radônio constantemente pelas paredes e a

maneira como essa distribuição pode ser utilizada como traçador de entradas extras de ar.

Com esse entendimento consolidado em duas minas, espera-se confirmar a teoria proposta

independente de um ambiente espećıfico.

Como vimos, as medidas do radônio usadas vêm de La Carolina e Los Cóndores e foram

realizadas, primeiramente, durante a temporada de verão entre 2008 e 2009, quando também

foram feitas medidas das diferenças de temperatura das minas, além de estudos de radiação

gama, como citados no caṕıtulo anterior. Estas últimas medidas nos permitem afirmar que

as paredes que compõem as duas minas apresentam formações rochosas semelhantes. No

entanto, os resultados revelaram que as distribuições de concentração eram bem diferentes

e que os processos de troca de ar entre as partes das minas deveriam ser levados em conta

para compreender a variação espacial da concentração de 222Rn. Em um segundo momento,

foram feitas medidas durante o inverno de 2010 com o objetivo de analisar efeitos sazonais.

4.2.1 Mina de ouro La Carolina

Nesse momento, verificam-se os modelos descritos para ajustar os dados expostos nas

Tabelas 3.1 e 3.2 a fim de obter uma descrição matemática razoável para a concentração de

radônio em função da distância da entrada da mina e confrontá-la com análises qualitativas

prévias.

O primeiro modelo a ser testado para ajuste foi o que considera apenas advecção (equação

[2.38] e em sua versão com ińıcio deslocado pela equação [2.48]), publicada por Atkinson et

al. (1983). Em um segundo momento, testamos os novos resultados vindos da análise sob
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diferentes perspectivas da equação de difusão-advecção e reação (equação [2.21]), os quais

descrevem a concentração do gás como contribuição da difusão e advecção (equação [2.68] e

sua versão deslocada dada pela equação [2.73]) e da difusão somente (equação [2.62]).

Os ajustes de todas as figuras apresentadas nesse texto foram feitos no programa Grapher

2007, colocando parâmetro(s) de uma dada equação para variar(em). Este programa fornece

o coeficiente de determinação, também chamado de R-squared, que é uma forma de avaliar

a qualidade do ajuste do modelo, ou seja, indica quanto o modelo foi capaz de explicar os

dados coletados. O cálculo normalizado consiste em

R2 =

n∑
i=1

(C(xi)− C̄)2

n∑
i=1

(Ci − C̄)2

= 1−

n∑
i=1

(C(xi)− Ci)2

n∑
i=1

(Ci − C̄)2

(4.5)

onde n é o número de dados experimentais ajustados, C(xi) é o valor dado para a

concentração, segundo o modelo na distância xi, Ci é o dado experimental em xi e C̄ é

a média dos valores experimentais C ,
is. R2 varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem,

o quanto o modelo consegue explicar os valores observados, isto é, quanto mais R2 → 1,

melhor é o ajuste do modelo aos dados. Assim, para cada ajuste apresentado nas figuras

a seguir, forneceremos o valor de R2 obtido. Quando omitirmos este valor nos resultados é

porque obtivemos R2 < 0 ou R2 > 1, o que geralmente indica um ajuste muito ruim.

A Figura 4.1 traz o modelo de Atkinson et al. (1983) com advecção pura e algumas

observações:

• O comportamento exponencial dos dados do verão, acrescido por um claro

platô, caracteriza um tubo com apenas uma entrada de ar e nos faz definir,

experimentalmente, C∞ = (5700±200) Bq m−3 como o valor do platô com a estimativa

do erro baseada nas barras de erro dos dados, em que a partir de C∞ = φ
λ

calcula-se

φ = (43± 2) Bq h−1 m−3. Este valor de φ é usado como dado nos demais cálculos das
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Figura 4.1: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina La Carolina. Os dados

do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) e os ajustes do modelo com advecção pura

usando as equações (2.38) (curvas rosa, azul claro e cinza) e (2.48) (versão deslocada - curva azul

escuro) são dispostos no gráfico.
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duas minas e a sua coerência também pode ser confirmada pelo intervalo estimado na

equação (4.3);

• Por entender o parâmetro velocidade do vento como sendo o regulador principal de

uma distribuição do gás se observa três conjuntos de dados na figura (verão, inverno

antes de 125 m e inverno depois de 125 m), cada um com seu regime médio de vento;

• Na curva rosa, o modelo de advecção pura é bem ajustado no verão (R2 = 94%) por

v = 0, 52 m/h. No inverno, a curva azul escura foi feita com a equação (2.48) adotando

C∗ = 1000 Bq m−3 e X1 = 130, onde o valor da velocidade de ventilação encontrado

(v = 0, 67 m/h) foi, praticamente, o mesmo do verão com R2 = 84%, mostrando que o

conjunto de dados após 130 m tem um comportamento semelhante ao encontrado na

estação quente e é uma região de pouco vento;

• A tentativa não eficiente de ajustar os dados do inverno antes de 125 m com a advecção

pura é mostrada na curva azul claro e cinza e deixa em evidência dois fatos: a presença

de uma rachadura próximo a posição da divisão aumenta muito o vento, porque, mesmo

não sendo um bom ajuste (azul claro), o valor da velocidade encontrado (v = 4,34 m/h)

é quase oito vezes maior ao obtido no verão com o mesmo modelo, o que indica que

temos uma corrente de ar pelo efeito chaminé; a curva cinza apresenta um ajuste em

cima dos dados, mas apresenta R2 < 0 e tem duas incongruências f́ısicas, o φ = 7

Bq h−1 m−3 é uma ordem de grandeza abaixo do encontrado no verão e da estimativa

feita, e o v = 0,52 m/h é outro absurdo por saber pela inspeção e análise qualitativa

que existe uma corrente de ar no local nessa estação climática e por ser um valor t́ıpico

de lugar pouco ventilado.

Em seguida, tentamos ajustar os dados usando o modelo de difusão pura e o modelo de
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Figura 4.2: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina La Carolina. Os

dados do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) e os ajustes usando as equações

(2.62) (difusão pura - curva roxa), (2.68) (difusão com advecção - curvas preta e verde) e (2.73)

(difusão com advecção deslocada - curva vermelha) são dispostos no gráfico.
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advecção e difusão. Na Figura 4.2 temos:

• A curva roxa que representa a difusão pura e é uma curva única, pois todos os

parâmetros na equação (2.62) são conhecidos. Este gráfico leva a conclusão que, mesmo

com uma mina possuindo comportamento de apenas uma entrada no verão, o fenômeno

de difusão somente não dá conta da distribuição do gás, pois, como já fundamentado, a

pequena variação de temperatura ao longo do tubo gerará sempre um vento advectivo,

apesar de ser pequeno. Caso o tubo fosse maior, talvez, conforme entrássemos mais

para o seu interior, os dados tenderiam a uma situação bem descrita por apenas difusão.

Vemos que a curva com o modelo difusão pura é razoável no fim do duto;

• A curva preta mostra uma tentativa de ajuste (R2 = 95%), com sucesso, não

encontrado na literatura, usando o modelo de advecção e difusão em um tubo

com apenas uma entrada. A velocidade do vento obtida foi v = −3, 57 m/h,

aproximadamente, sete vezes maior que o modelo de advecção sob o mesmo conjunto

de dados. Explicamos esse valor, ainda baixo, mas bem maior, como sendo resultado

da difusão, que é um movimento aleatório e traz um fator contrário à distribuição

exponencial crescente para o radônio. Logo, o aumento do valor matemático da

advecção pode ser compreendido para compensar a presença da difusão e se chegar

a uma mesma disposição dos dados, onde a difusão, mesmo com uma difusividade

baixa, não pode ser desprezada quando o vento é fraco;

• No inverno, o ajuste da primeira parte da mina incluindo difusão é ruim, como mostra

a curva verde, e apresenta v = 4, 50 m/h, o que leva a uma conclusão importante

que motivou a permanência da curva na figura: a presença de uma corrente de ar,

que caracteriza um vento forte, torna a difusão despreźıvel, a não ser para verificar o
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sentido do vento, pois o valor encontrado é muito próximo do obtido pelo modelo de

advecção pura na Figura 4.1. O conjunto de dados após 125 m também foi ajustado

incluindo a difusão na advecção, usando, nessa situação, a equação deslocada (2.73), o

que resultou em v = −2, 51 m/h e R2 = 88%.

Um grande passo favorável à inclusão da difusão é a possibilidade de sinal de sentido

na velocidade, o qual quando negativo significa um vento resultante saindo pela entrada

principal e quando positivo significa uma resultante entrando. Assim, o sinal negativo do

verão e da segunda metade dos dados do inverno e o sinal positivo da primeira metade do

inverno encontrados confirmam, de forma inédita, as análises qualitativas publicadas por

Valladares et al. (2014).

Os valores encontrados para a velocidade do vento são coerentes, pois pesquisa a partir

de UNSCEAR (1982) relata que valores de v < 0, 1 m/h representam casos de ventilação

extremamente pobres (lugares sem comunicação com exterior) e uma taxa de mudança do

ar igual ou maior a 0,5 m/h é sugerida para lugares como residências e, ainda, Perrier et

al. (2004) estimam a velocidade média do ar na entrada de um poço como 3 cm/s, ou em

metros por horas, 108 m/h. Então, encontrar valores de velocidade do vento entre 2 m/h e

4,5 m/h em espaços qualitativamente caracterizados de pouco ventilado a ventilado, parece

razoável e é mais um fator favorável ao modelo com advecção e difusão.

As observações anteriores levam a conclusão que, a menos que uma medição experimental

indique o valor da velocidade do vento dado pelo modelo de advecção pura como o certo,

o ajuste que considera difusão e advecção se mostra mais eficiente por evidenciar o sentido

da velocidade e apresentar valores de vento e curvas coerentes com os dados e as análises

qualitativas.

Por outro lado, nenhum dos dois modelos se mostrou eficiente para descrever a
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concentração de radônio antes de 125 m no inverno, resta tentar o modelo de inclusão

expĺıcita da diferença de temperatura, uma teoria que considera duas ou mais aberturas

ao longo do duto da mina. Então, a Figura 4.3 mostra a curva rosa da Figura 4.1 obtida

por advecção pura e as curvas azul claro e azul escuro traz o ajuste da concentração de

radônio quando temos uma corrente de ar provocada pelo efeito chaminé e pela diferença de

temperatura. Por já ser sabido que o vento é forte e não estarmos interessados no sentido

do vento aqui, usamos o modelo de advecção com inclusão da temperatura e desprezo da

difusão, dado pela equação (2.84).

O modelo de advecção com diferença de temperatura expĺıcita envolve o que chamamos

de velocidade padrão, isto é, a velocidade do vento advectivo pela existência de uma variação,

mesmo que pequena, da temperatura ao longo do tubo e sem a presença de duas aberturas

de ar capaz de provocar uma corrente de ar (K̄ = 0). Uma boa aproximação de mina com

apenas uma abertura é La Carolina no verão, onde, pelo fato do ∆T → 0, a segunda abertura

desaparece e o comportamento da concentração de radônio torna-se idêntico ao de uma mina

com apenas a entrada principal (Valladares et al. 2014). Então, para aplicar o modelo com

inclusão da temperatura, adota-se a velocidade padrão (v = 0, 52 m/h) como sendo aquela

obtida pelo ajuste da advecção pura sobre os dados do verão.

De posse da aproximação de um valor fixo para a velocidade padrão nas duas estações,

ajustamos as curvas azuis, como ilustrado na Figura 4.3, para achar K̄ segundo a equação

(2.84). A curva azul claro, constrúıda para efeito de comparação, é feita sobre os dados

do verão até a posição de 125 m, porque entendemos que se há influência da temperatura

por causa do efeito chaminé, esta só pode existir até esse local, onde existe uma rachadura

que provoca corrente forte de ar no inverno, peŕıodo em que a diferença de temperatura

é cerca de dez vezes maior. Como esperado, quando ∆T = 1 oC (∆T → 0), obtém-se
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Figura 4.3: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina La Carolina. Os

dados do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) e os ajustes usando as equações

(2.38) (advecção pura - curva rosa) e (2.84) (advecção com diferença de temperatura - curvas

azuis) são dispostos no gráfico.
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K̄ = −6.10−4 oC h−1, que é considerado um valor despreźıvel para K̄, pois o termo K̄∆T

tem ordem 10−4 e aparece no modelo de temperatura somando a constante de decaimento do

radônio (λ = 7, 54.10−2 h−1) de ordem 10−2. Já no inverno, temos um ∆T = 10 oC que gera

uma corrente de ar capaz de expulsar uma quantidade considerável de radônio e resulta em

K̄ = 5.10−3 oC h−1 e R2 = 90%. Assim, o aumento de K̄ representa o aparecimento de uma

corrente de ar que expulsa uma parte constante do gás como um todo, é como se no espaço

de atuação da corrente delimitado por duas aberturas ao exterior, houvesse uma constante

efetiva de decaimento, λe = λ + K̄∆T . Além disso, uma análise comparativa entre o K̄ de

verão e de inverno, leva a (
K̄

∆T

)
verão

=
6.10−4

1
= 6.10−4

e (
K̄

∆T

)
inverno

=
5.10−3

10
= 5.10−4

A partir da obtenção dos K̄‘s se observa uma proporção direta entre os K̄‘s e os ∆T ‘s de

ambas as estações. Este fato é coerente com o modelo que tem como base a afirmação de que

quanto maior ∆T maior K̄, sendo K̄ o responsável por indicar qual a influência da diferença

da temperatura na expulsão do radônio. Com isso, a equação abaixo, também confirmada

nos dados da próxima mina (analisada na sub-seção seguinte), resume a proporção direta

dita:

∣∣∣∣ K̄∆T
∣∣∣∣
verão

=

∣∣∣∣ K̄∆T
∣∣∣∣
inverno

(4.6)

Para discutir a coerência dos valores de K̄ ,s encontrados, é sabido que K̄∆T é a taxa de

ventilação do radônio (γ), também fornecida pela equação (4.4). A Tabela 4.1 foi constrúıda

usando os dados experimentais de concentração até 120 m e de C∞ na equação (4.4), a

84



diferença de temperatura e os ajustes para K̄, dos quais se vê os dois modelos discrepantes

em uma ordem de grandeza no verão, mas dentro do intervalo verificado por Perrier e Richon

(2010). Os ajustes de K̄ coincidem muito no inverno e possuem ordem de grandeza esperada,

o que confirma o modelo proposto com inclusão do termo K̄∆T na equação de difusão-

advecção e reação na presença do efeito chaminé. A diferença entre os modelos para a taxa

de ventilação no verão pode ser devido ao fato de usar uma teoria que supõe um tubo com

duas aberturas, e nessa estação a influência da segunda abertura é quase nula.

Tabela 4.1: Cálculo da taxa de ventilação (h−1) na Mina La Carolina utilizando dois métodos

cálculo pela equação (4.4) e ajuste para K̄ mostrado na Figura 4.3.

Verão Inverno
Distância (m) Calculado Ajustado Distância (m) Calculado Ajustado

(10−3 h−1) (10−4 h−1) (10−2 h−1) (10−2 h−1)

20 16, 8 21 5, 43
85 3, 45 33 5, 79
98 1, 84 K̄∆T = 6 47 5, 81 K̄∆T = 5

118, 4 1, 99 51 5, 63
118 1, 95 61 5, 32

81 5, 57
Média 5, 26 106 4, 49

Média 5, 43

A Figura 4.4 traz os melhores e mais completos ajustes feitos sobre os dados da mina

de ouro La Carolina: os dados do verão e da segunda parte do inverno são explicados pelo

modelo de difusão e advecção por não haver corrente de ar, seja no verão devido á diferença

de temperatura bem pequena, seja no inverno devido a falta de uma terceira abertura para

gerar corrente; já os dados da primeira parte do inverno só conseguem ser bem descritos

matematicamente pelo modelo de advecção com inclusão da temperatura, os demais modelos

só dão uma ideia de que o vento naquele espaço é bem mais forte. A coerência deste

modelo sobre os dados confirma, quantitativamente, a existência de uma segunda abertura
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Figura 4.4: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina La Carolina. Os

dados do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) e os melhores ajustes usando as

equações (2.68) (difusão com advecção - curva preta), (2.73) (difusão com advecção deslocada -

curva vermelha) e (2.84) (advecção com diferença de temperatura - curva azul) são dispostos no

gráfico.
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(rachadura) próximo a 130 m da entrada principal, até então, não comprovada.

4.2.2 Mina de tungstênio Los Cóndores

Na mesma região e com caracteŕısticas e origens geológicas semelhantes à La Carolina,

Los Cóndores teve a variação das concentrações de radônio com a distância apresentando

aumentos bruscos (degraus) nas duas estações, sendo o primeiro na entrada e o segundo

em 220 m, caracterizados por platôs semelhantes ao encontrado no ińıcio do inverno de

La Carolina como mostrado na Figura 3.10. A mina de Los Cóndores manteve as maiores

concentrações de radônio no verão, porém, como esperado, muito menores que a outra mina

por causa da entrada de ar no fim do duto.

Apesar de conhecer a dificuldade de ajustar os dados da concentração de radônio versus

distância em Los Cósdores com o modelo de advecção pura por causa da corrente de ar

conhecida, essa foi nossa primeira tentativa de ajuste, pois se queria ter uma noção para

velocidade média do ar. A Figura 4.5 mostra essa tentativa e observa-se que: nas curvas

vermelha e roxa foi fixado o mesmo valor de φ de La Carolina (φ = 43 Bq m−1 h−1),

pois Los Cóndores não apresenta um local com dados para aproximação de vento zero, e

ajustamos v. Os resultados (vverão = 19 m/h e vinverno = 45 m/h) ficaram bem longe dos

dados, mas tivemos valores altos de velocidade sendo maior no inverno, coerentes com o

trabalho de campo e análises qualitativas descritas em Valladares et al. (2014); nas curvas

preta e azul deixamos φ e v livres e os ajustes feitos ficaram mais perto dos dados e sua

distribuição, mas sem congruência f́ısica, pois os φ´s encontrados (φverão = 5 Bq m−1 h−1

e φinverno = 2 Bq m−1 h−1) deveriam ser próximos ao ajustado em La Carolina, não uma

ordem de grandeza a menos, e as velocidades do vento calculadas (vverão = 0, 83 m/h e

vinverno = 0, 55 m/h) são t́ıpicas de lugares sem corrente de ar. Diante desses resultados,
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Figura 4.5: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina Los Cóndores. Os

dados do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) e os ajustes usando a equação (2.38)

de advecção pura são dispostos no gráfico.

não consideramos necessário apresentar a tentativa de ajustar o modelo de advecção com

difusão, pois tivemos os mesmos problemas com valores semelhantes para as velocidades,

visto que a difusão pode ser desprezada pela força da corrente de ar.

Como visto, Atkinson et al. (1983) afirmam que os recuos irregulares da atividade de

222Rn poderiam ser interpretados como os efeitos de várias turbulências no ar devido às

rachaduras na estrutura da mina. Portanto, a aplicação do modelo do tubo sem sáıda

para a mina de Los Cóndores, como já mencionado no caṕıtulo 2, seria uma simplificação

excessiva e seu padrão de concentração é melhor explicado se considerados os fluxos de ar
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secundários e turbulentos. Isso é feito matematicamente pelo modelo com inclusão expĺıcita

da temperatura descrito pela equação (2.83). Logo, este modelo será nossa próxima tentativa

de ajuste.

Uma informação histórica diz que quando a mina Los Cóndores estava em operação, vários

túneis secundários foram abertos a partir do túnel principal. Muitos deles foram totalmente

ou parcialmente soterrados após a inatividade do lugar. Isso fez com que sobrassem apenas

algumas partes deles. Assim, as quedas acentuadas da concentração de radônio na parte

central do duto principal (por volta de 225 m da entrada vertical) devem ser interpretadas

como uma diluição de radônio, devido à entrada ou sáıda de ar com teor de radônio vindo de

entradas secundárias soterradas ou de fissuras maiores. Em ambos os casos, os valores dessa

concentração são capazes de fornecer novas informações sobre a estrutura da mina, atuando

como um bom marcador geológico de aberturas secundárias como fraturas e fissuras, onde

essas podem ser inviśıveis.

As conclusões qualitativas obtidas dos dados, sobre a presença de três aberturas principais

e dois regimes de vento dominantes (um de 0 à 220 m e outro de 220 m à 450 m), foram

confirmadas com os ajustes esboçados na Figura 4.6 para o verão e o inverno, usando as

equações do modelo com inclusão da diferença de temperatura (2.84) (advecção), (2.85)

(difusão com advecção) e suas respectivas versões deslocadas semelhantes as expressas por

(2.48) e (2.73), apenas substituindo λ por λ + K̄∆T . Nessas aproximações matemáticas,

fixa-se C∞ = 5700 Bq m−3 (φ = 43 Bq m−3 h−1) com v = 0, 52 m h−1 para advecção

(equação [2.84]) e v = ±3, 57 m h−1 para difusão e advecção (equação [2.85]), e os seguintes

valores são obtidos:

• No verão, a curva abóbora tem K̄ = -0,022 h−1 oC−1 para o modelo de diferença de

temperatura com advecção (equação [2.84]) e é sobreposta pela curva azul que inclui
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a difusão na descrição e apresenta K̄ = -0,021 h−1 oC−1 para equação (2.85), ambas

as curvas possuem ∆T = −4 oC, têm R2 = 20% e são ajustadas até a distância de 225

m da entrada. Já entre 225 m da entrado e o fim do tubo, a curva roxa para advecção

somente tem K̄ = -0,017 h−1 oC−1 para equação (2.84) e a curva verde, incluindo a

difusão, é constrúıda com K̄ = -0,016 h−1 oC−1 para equação (2.85)m, ambas as curvas

apresentam R2 = 40%.

• No inverno, tivemos a curva preta representando K̄ = 0,034 h−1 oC−1 para o modelo

de diferença de temperatura com advecção e K̄ = 0,032 h−1 oC−1 incluindo a difusão,

sendo ∆T = 7 oC, R2 = 60% e os ajustes feitos até a distância de 225 m da entrada.

A partir da distância de 225 m da entrada tivemos K̄ = 0,024 h−1 oC−1 para ambas

as soluções ajustadas (R2 = 80%). Usamos a mesma curva nesses regimes de vento do

inverno porque os ajustes ficaram idênticos quando postos no gráfico.

Observamos na Figura 4.6 que, em Los Cóndores, o fenômeno de difusão na descrição

da distribuição de radônio no tubo, quando existe uma corrente de ar, é despreźıvel, basta

comparar os K̄´s ajustados com e sem considerar a difusão em cada regime de vento e verificar

que os valores são iguais dentro de uma incerteza teórica devido as aproximações do modelo.

Além disso, na aplicação do modelo de inclusão expĺıcita da diferença de temperatura na

mina, a simples análise comparativa entre o K̄ de verão e inverno em cada regime de vento

e usando o modelo de diferença de temperatura e advecção, leva a dois pares de cálculos em

módulo (
K̄

∆T

)
verão; x<225m

=
0, 022

4
= 5, 5.10−3

com (
K̄

∆T

)
inverno; x<225m

=
0, 034

7
= 4, 9.10−3
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Figura 4.6: Concentração de radônio versus distância da entrada da mina Los Cóndores Os

dados do verão (ćırculos azuis) e do inverno (ćırculos verdes) e os ajustes com inclusão expĺıcita do

termo de diferença de temperatura feitos usando as equações (2.84) (advecção - curvas vermelha e

preta), (2.85) (difusão com advecção - curvas azul e preta) e suas versões deslocadas (curvas roxa,

verde e marrom) são dispostos no gráfico.
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e (
K̄

∆T

)
verão; x>225m

=
0, 017

4
= 4, 3.10−3

com (
K̄

∆T

)
inverno; x>225m

=
0, 024

7
= 3, 4.10−3

Outra vez é observado uma proporção direta entre os K̄‘s e os ∆T ‘s de ambas as estações, de

acordo com a equação (4.6), que tem como base a afirmação de quanto maior ∆T maior K̄

e observamos que a mina Los Cóndores é um caso t́ıpico do modelo que considera um tubo

com mais de uma abertura e diferença de temperatura razoável para provocar uma corrente

de ar forte capaz de diminuir a concentração como um todo.

No caṕıtulo anterior, foi apresentado a descrição qualitativa dos regimes de vento vinda

de Valladares et al. (2014), a partir da distribuição de concentração de radônio ao longo

da mina Los Cóndores. Nessa análise, foi afirmado que no verão o vento vai em direção

a entrada principal (a mais baixa) e no inverno em direção à abertura no final da mina

por ser a mais alta, conforme Figura 3.11. O que é confirmado nos ajustes dispostos na

Figura 4.6, em que os K̄´s resultaram em valores negativos no verão e positivos no inverno

e a velocidade padrão no modelo de diferença de temperatura com advecção e difusão foi

v = −3, 57 m h−1 para o verão e v = 3, 57 m h−1 para o inverno. Assim, o modelo com

diferença de temperatura confirma de forma matemática a terceira abertura na mina, essa

não é viśıvel e fica próximo a 220 m da entrada.

Analogamente à mina La Carolina, analisamos a taxa de ventilação da mina de tungstênio

Los Cóndores com a equação (4.4) e K̄´s ajustados na Figura 4.6. Para tanto, foi usado

o mesmo C∞. Os resultados são apresentados na Tabela 4.2, onde observa-se: a taxa

de ventilação diminui depois da primeira abertura extra em 225 m nas duas estações,

confirmando o modelo do tubo com aberturas além da entrada principal e hipóteses
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Tabela 4.2: Cálculo da taxa de ventilação (h−1) na Mina Los Cóndores utilizando dois métodos

cálculo pela equação (4.4) e ajuste para K̄ mostrado na Figura 4.6.

Verão Inverno
Distância (m) Calculado Ajustado Distância (m) Calculado Ajustado

(10−2 h−1) (10−2 h−1) (10−1 h−1) (10−1 h−1)

17 8, 89 4 2, 81
50 8, 40 14 2, 06
75 8, 90 K̄∆T = 8, 8 57 2, 32 K̄∆T = 2, 5
103 8, 65 107 2, 53
150 7, 77 153 2, 12
198 8, 15 220 0, 23

Média 8, 47 Média 2, 35

251 5, 48 226 1, 55
300 5, 88 239 1, 75
357 7, 37 K̄∆T = 6, 4 289 1, 60 K̄∆T = 1, 7
400 5, 84 322 0, 16
425 6, 65 355 1, 60
432 6, 22

Média 5, 32 Média 1, 61

qualitativas sobre os sentidos dos ventos. Esse aumento da taxa na primeira parte da mina

empurra uma quantidade maior de radônio para fora e confirma, com total segurança, a

existência de uma entrada de ar vinda do exterior em cerca de 225 m, apesar de inspeção

visual não identificá-la; a comparação da taxa de ventilação nas quatro configurações de

vento obtidas pela média do valores calculados diretamente da concentração de radônio e

pelo ajuste sobre os dados, mostra valores muito próximos e dentro do intervalo pesquisado

por Perrier e Richon (2010), o que confirma a utilidade do novo modelo de diferença de

temperatura para descrever a concentração de radônio versus distância na presença do efeito

chaminé.

Podemos, portanto, concluir que a inclusão do fenômeno da difusão em qualquer tipo
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de estrutura tubular torna o modelo mais completo que a descrição com apenas advecção,

pois o sinal que indica o sentido da velocidade fica expĺıcito no modelo e concordou com

todas as análises qualitativas descritas em Valladares et al. (2014). Porém, vale ressaltar

duas situações: no caso do verão de La Carolina e dos dados do meio para o fim da mina no

inverno, bem representado por um tubo com apenas uma abertura, o ajuste foi perfeito e o

módulo da velocidade do vento se aproximou mais de valores da literatura do que quando

se considera só advecção. Já nos demais casos, representados por tubo com duas ou mais

aberturas, apesar de apresentar valores de velocidade coerentes com o esperado, a curva ficou

longe dos dados. Por outro lado, a presença de duas ou mais aberturas, viśıveis ou inviśıveis,

e a diferença de temperatura interna e externa à mina não tendendo a zero, caracteŕısticas

mostradas na primeira parte dos dados no inverno de La Carolina e em ambas as estações de

Los Cóndores, aponta a ocorrência do efeito chaminé, o que leva a um ajuste muito razoável

a partir do modelo usando a equação de difusão-advecção e reação com inclusão do termo de

diferença de temperatura. Esse foi comprovado como coerente pela relação direta entre K̄ e

∆T das duas estações de cada mina e pela comparação entre a taxa de ventilação calculada

a partir dos valores de K̄ ajustados e da equação (4.4) que usa os dados de concentração

como parâmetro.
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Caṕıtulo 5

Conclusões

Paralelamente aos estudos relativos à saúde iniciados nos anos de 1930, nas décadas de

1970 e 1980 os conhecimentos de Mecânica dos Flúıdos e F́ısica das Radiações se combinaram

em estudos que consideram os núcleos radioativos sendo transportados por fluidos. O

radônio (222Rn) é um exemplo de gás radioativo que surge em condições naturais, ao ser

expulso de estruturas rochosas, podendo ficar confinado em minas ou cavernas. Assim, o

radônio é introduzido para a área da geof́ısica, principalmente, com os trabalhos de Wigley e

Brown (1979) e Atkinson et al. (1983), que tratam da distribuição do radônio em ambientes

subterrâneos como minas, cavernas e poços, cujas paredes são revestidas de rochas contendo

urânio. Este último trabalho apresenta, com bom acordo aos dados experimentais, a solução

da equação estacionária de difusão-advecção e reação, supondo um tubo com apenas uma

abertura e desprezando o fenômeno de difusão comparado à advecção, e identifica que

variações descont́ınuas da concentração de radônio ao longo do tubo caracterizariam outras

aberturas no tubo, o que leva ao uso do radônio como traçador de rachadura ou fissuras,

geralmente, não observadas visivelmente.

A proposta principal do presente trabalho de tese foi aprofundar a teoria introduzida por
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Atkinson et al. (1983), investigando de forma inédita em que limite é válido desprezar a

difusão na equação de difusão-advecção e reação. Além disso, nos propusemos a descrever

uma teoria para a situação do tubo com duas ou mais aberturas.

No caso do radônio no ar, a difusão é supostamente despreźıvel se comparada a qualquer

vento. Porém, ao resolver a equação estacionária de difusão-advecção e reação no tubo,

observa-se que a inclusão da difusão altera bastante a forma da curva de distribuição da

concentração de radônio para valores pequenos de velocidade de vento, estes são t́ıpicos

de ambientes (minas, poços) com apenas uma abertura, e explicita, quantitativamente, o

sentido da velocidade do vento no domı́nio. Assim, tomando como exemplo um tubo com L

= 400 m e fazendo análises numéricas das soluções com e sem difusão, conclúımos que para

velocidades menores de 2 m/h têm-se duas distribuições distintas, entre 2 m/h e 4 m/h têm-

se que as curvas se aproximam e para v maiores que 4 m/h as distribuições são semelhantes

em mais da metade da extensão do tubo. Então, pela primeira vez na literatura, discutimos

quando a difusão pode ser desprezada em comparação a valores de ventilação. Também

analisamos o modelo de difusão pura, desprezando da advecção na equação principal. A

análise numérica da solução apresenta resultados coerentes com valores de vento tendendo a

zero na solução incluindo difusão e advecção.

A diferença entre temperatura interna e externa em ambientes subterrâneos se mostra,

desde os primeiros trabalhos do radônio como fluido, a grande responsável pela alteração

da ventilação e, por conseqüência, do padrão de concentração do radônio, principalmente,

quando se trata de ambientes tubulares com duas ou mais aberturas. Então, inspirados na

teoria exposta nos trabalhos de Gregoric et al. (2011) e Gregoric et al. (2013), inclúımos

um termo expĺıcito da diferença de temperatura na equação de difusão-advecção e reação,

o qual fica somado à constante de decaimento e se comporta como uma taxa de ventilação
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que expulsa periodicamente o radônio existente entre as duas aberturas. Com esse termo

se consegue descrever, matematicamente, a corrente de ar provocada pelo efeito chaminé.

Assim, o modelo com inclusão da diferença de temperatura foi desenvolvido para um tubo

com várias aberturas quando existe advecção pura ou difusão com advecção, onde cada par

de aberturas causa uma corrente de ar (um regime de vento). A análise numérica deixa claro

que o novo termo modifica a altura do platô da distribuição de concentração de radônio,

exatamente como era esperado para caracterizar um vento forte.

Os resultados teóricos obtidos neste texto foram aplicados à dados experimentais de

variação da concentração de 222Rn em minas argentinas, presentes na literatura. A correlação

de bruscas alterações de concentração de radônio com a presença de aberturas inviśıveis foi

muito positiva na mina de tungstênio Los Cóndores. Nesta mina, medidas de concentração

de 222Rn no seu túnel principal, realizadas tanto na estação de verão quanto de inverno,

mostraram a existência de uma sáıda de ar secundária a 220 m da entrada, apesar da

investigação visual prévia desse local não ter apontado para a presença da rachadura ou

fissura. Sobre essa mina, bem caracterizada com três aberturas, somente o modelo novo com

inclusão da diferença de temperatura se mostrou compat́ıvel com os dados. A partir dos

valores obtidos para K̄ através dos ajustes aos dados experimentais da mina, verificamos

que: existe uma relação linear entre K̄ e ∆T em cada peŕıodo do regime estacionário, ou

seja, quando condições climáticas alteram bruscamente Texterno, o K̄ também é alterado na

mesma proporção para manter a relação linear e permitir que a descrição da nova ventilação,

representado por K̄, gere um efeito chaminé mais forte ou mais fraco; o produto K̄.∆T ,

definido como a taxa de ventilação do espaço entre as duas aberturas de ar, é obtido em

cada estação nos dois regimes de vento presentes no duto e fica bem próximo das médias

dos valores de taxa de ventilação calculadas a partir dos dados de concentração de radônio,
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o que é feito de acordo com a teoria de Perrier e Richon (2010). Essas duas confirmações

vindas dos dados experimentais consolidam, ainda mais, o uso do modelo com diferença de

temperatura para identificar de forma quantitativa as aberturas observadas pela distribuição

de radônio.

Os resultados para a mina de ouro La Carolina no inverno indicaram que o seu túnel

principal apresenta uma ligação secundária com o meio externo próximo a 125 m da entrada,

pois apenas na estação fria houve uma variação na concentração de 222Rn que indicasse uma

rachadura. Então, no inverno, o efeito chaminé foi forte devido a ∆T = 10oC, quando a

mina é claramente dividida em dois regimes de vento (um de 0 à 125 m e outro de 125 m à

380 m). Na primeira parte, a confirmação da rachadura veio com o fato de apenas o modelo

com inclusão da diferença de temperatura resultar em um bom ajuste dos dados e os demais

modelos mostraram, somente, que a ventilação naquele espaço era forte e o seu sentido era o

de entrada pela abertura principal. No verão e na segunda parte do inverno, a concentração

de radônio presente comportou-se de acordo com o modelo de um gás aprisionado em um

tubo que contém apenas uma entrada principal. Nesses últimos ajustes, tanto o modelo

de advecção pura quanto o modelo de advecção com difusão ficaram em cima dos dados,

porém, conclúımos que aquele com difusão seja o melhor, pois os sentidos e os valores para

a velocidade do vento são mais coerentes com a literatura.

Em resumo, quisemos expressar, matematicamente, como a distribuição espacial de

concentração de radônio se comporta com a alteração das temperaturas externas a um

ambiente tubular, o que provoca mudanças no sentido e no módulo dos ventos. Assim,

propusemos modelos para tubos com uma ou mais aberturas, que foram aplicados, com

sucesso, a dados do verão e inverno de duas minas argentinas semelhantes em geologia e

formato, mas diferentes em estrutura f́ısica: La Carolina que se comporta quase sempre
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como um tubo com apenas uma abertura, onde observou-se uma segunda abertura, e Los

Cóndores que tem estrutura de tubo com duas aberturas, houve observação de uma terceira.

As aberturas extras só foram posśıveis de identificar com o uso do radônio como traçador,

sendo confirmadas pelo modelo de inclusão da diferença de temperatura.

Em ambientes fechados, como no caso de minas e de algumas residências, a concentração

do radônio pode superar os valores médios encontrados a céu aberto (8 Bq m−3) em mais

de 2000 vezes. Tradicionalmente, o elemento radônio tem sido aplicado no desenvolvimento

de trabalhos de proteção radiológica, uma vez que ele se difunde facilmente em ambientes

de conv́ıvio humano, através de materiais de construção, solos, água, submetendo esses

ambientes à existência de radioatividade natural. Portanto, com um ferramental teórico

para a descrição de concentração de radônio mais preciso, seria posśıvel estimar taxas de

dose e adotar ações corretivas sem necessidade de muitas medidas experimentais. Porém,

esta tese reafirma o grande potencial do 222Rn como traçador geológico, capaz de identificar

rachaduras ou fissuras em ambientes subterrâneos. Isto é de grande interesse, pois permite

aprofundar estudos na aplicação deste radioisótopo na identificação das consequências de um

abalo śısmico em ambientes subterrâneos pelo aparecimento de aberturas. Já a aplicação de

modelos permite, por simulações teórica, avançar no estudo da estrutura de um ambiente

fechados, sendo capaz de identificar dimensão das aberturas desconhecidas pela taxa de

ventilação e distribuição de radônio, com o enfoque de reafirmar o uso do radônio como

traçador geológico.
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