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RESUMO  

 

HASHIMOTO, Yumi Rocha. Avaliação da concentração de radônio em casas 
pré-fabricadas e determinação da camada emissora de radônio em argamassa 
de cimento. 2017. 103 f. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
Pesquisas relacionadas ao radônio são necessárias devido ao potencial 
carcinogênico desse gás, e os limites de referência são objeto de 
recomendações. Neste estudo, foram medidas concentrações de radônio no 
interior e no exterior de duas casas pré-fabricadas, construídas em um 
ambiente experimental, na UTFPR/Ecoville. Uma das casas foi construída com 
materiais da República Tcheca (1) e a outra (2) com materiais do Brasil. Para 
tal, detectores CR-39 foram usados. A concentração média para a casa (1) foi 
de 10,1±1,3 Bq/m3, para a casa (2) foi de 7,8±1,1 Bq/m3 e para o exterior foi de 
11,5±2,9 Bq/m3. Os valores ficaram abaixo de 300 Bq/m3, então, nenhuma 
medida mitigadora se fez necessária. Além disso, foram feitas medidas do 
número de traços de partículas alfa advindas de corpos de prova de pasta de 
cimento comum e com adição de areia com alta atividade de radônio, com o 
intuito de identificar o valor da camada emissora. Para os corpos de prova de 
pasta de cimento comum, de espessuras de 1,5, 2,6, 2,8, 3,8 e 4,6 cm, o 
número de traços foi de 762±25, 799±51, 814±31, 791±45 e 798±27, 
respectivamente. A análise mostrou que não há diferença estatística entre os 
dados, o que indica que a espessura de 1,5 cm já se configura como um limite 
para a exalação de radônio. Já para os corpos de prova de areia ativa, de 
espessuras 1,4, 2,3, 2,9, 3,5 e 4,2 cm, o número de traços foi de 380±18, 
322±15, 298±5, 548±25 e 446±83, respectivamente. Em uma análise geral, 
concluiu-se que não há aumento expressivo da exalação com o aumento da 
espessura, de maneira que a espessura de 1,4 cm já se configura como um 
limite para a exalação de radônio. Com o objetivo de se determinar a 
concentração de radônio exalada pelos corpos de prova feitos de pasta de 
cimento comum e de areia ativa, foram analisados corpos de prova em frascos 
nos quais o equilíbrio secular já havia ocorrido. Os resultados mostraram que, 
para os corpos de prova de pasta de cimento comum, os valores não 
configuram um crescimento expressivo. Já para os corpos de prova com alta 
atividade de radônio, verificou-se um aumento na exalação com aumento da 
espessura. Para determinar qual a contribuição das concentrações indoor, foi 
realizada a medição do fluxo de exalação de radônio. Os resultados 
extrapolados para um cômodo padrão variaram de 15 a 60 Bq/m³. Essa 
contribuição pode ser considerada expressiva, mas não preocupante, de forma 
que os resultados foram considerados próximos da normalidade. 
 
Palavras-chave: Radônio. CR-39. Medidas indoor. Exalação de radônio. 

 

 

 



ABSTRACT  

 

HASHIMOTO, Yumi Rocha. Evaluation of radon concentration in prefabricated 
houses and determination of radon emitting layer in cement mortar. 2017. 103 f. 
Dissertação - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 
2017. 
 
Radon-related research is required because of the carcinogenic potential of this 
gas, and the reference limits are subject of recommendations. For this research, 
radon concentrations were measured inside and outside of two prefabricated 
houses, built in an experimental environment, in UTFPR/Ecoville. One of these 
houses was built with building materials from the Czech Republic (1) and the 
other (2) with materials from Brazil. With this proposal, 40 CR-39 detectors were 
used. The average concentration for house (1) was 10.1±1.3 Bq/m3, for house 
(2) was 7.8±1.1 Bq/m3 and for the exterior was 11.5±2.9 Bq/m3. The values 
obtained were below 300 Bq/m3, thus, no mitigating measures were necessary. 
Besides, measurements were made of the number of tracks of alpha particles 
coming from common cement paste samples and from sand with high radon 
activity samples in order to identify the value of the emitting layer. For common 
cement paste samples of 1.5, 2.6, 2.8, 3.8 and 4.6 cm of thickness, the number 
of tracks was 762±25, 799±51, 814±31, 791±45 and 798±27, respectively. The 
analysis showed that there is no statistical difference between the data, which 
indicates that the thickness of 1.5 cm is already configured as a limit for a radon 
exhalation. For the active sand samples of 1.4, 2.3, 2.9, 3.5 and 4.2 cm, the 
number of tracks was 380±18, 322±15, 298±5, 548±25 and 446±83, 
respectively. In a general analysis, it was concluded that there is no expressive 
increase of the exhalation with the increase of the thickness, so that the 
thickness of 1.4 cm is already configured as a limit for the exhalation of radon. 
In order to determine the concentration of radon exhaled by the samples made 
of common cement paste and active sand, were analyzed samples in flasks 
where the secular equilibrium had already occurred. The results showed that, 
for common cement paste samples, the values do not represent an expressive 
growth. However, for the test samples with high radon activity an increase in the 
concentration with increasing the thickness was observed. To determine the 
contribution of the concentrations in an indoor environment, radon exhalation 
flux measurement was performed. These results were extrapolated to the 
standard room and varies from 15 to 60 Bq/m³. This contribution can be 
considered expressive, but not of concern, so the results were considered close 
to normality. 
 
Keywords: Radon. CR-39. Indoor measurements. Radon exhalation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O radônio é um gás nobre, insípido, inodoro e incolor à temperatura ambiente. 

Além disso, ele é o único radionuclídeo na forma gasosa da série de decaimento do 

Urânio (238U), sendo derivado do decaimento do Rádio (226Ra), por meio da emissão 

de uma partícula alfa (CELA, 2014). O radônio se apresenta na forma de dois 

radioisótopos principais: o 222Rn (cuja meia-vida é de 3,8 dias), produto de 

decaimento do 238U; e o 220Rn (cuja meia-vida é de 55 segundos), produto de 

decaimento do Tório (232Th) (ICRP, 1991; UNSCEAR, 2000). 

Por se tratar de um gás inerte, o radônio emana do solo em todas as 

direções, fazendo com que suas concentrações e as dos seus produtos de 

decaimento, no exterior dos ambientes, apresentem baixos níveis devido à sua 

contínua dispersão. Sua natureza física também favorece sua presença na 

atmosfera, pois quando o radônio fica livre ele pode se dispersar ou ser guiado por 

meio de gradientes de pressão e de temperatura (KHAN et al., 1993; WILKENING, 

1990). Por outro lado, em ambientes fechados os níveis desse gás podem ser 

bastante elevados, chegando a ser de 2 a 20 vezes maior do que a média da 

concentração existente no ambiente externo.  

Existem alguns fatores que favorecem essa maior concentração, como 

moradias pouco ventiladas, maiores taxas de urânio e tório presentes no solo, 

presença de isolamento térmico, os níveis de radioatividade existentes nos materiais 

de construção, entre outros. (EISENBUD e GESELL, 1997; UNSCEAR, 2000). 

Devido ao fato dos materiais de construção – como tijolo, concreto, cerâmica, 

argamassa, entre outros – serem feitos de componentes retirados do solo, neles há 

a presença desses radionuclídeos naturais (LEUNG et al., 1998; PAPASTEFANOU 

et al., 1984). 

O fluxo de átomos de radônio vindos do solo depende da concentração de 

238U, da resistência e da permeabilidade que o solo oferece à difusão do gás (RIO 

DOCE, 1997).  

Devido ao crescimento populacional, ocorreu um aumento da demanda por 

materiais de construção de origem natural, fazendo com que haja uma maior procura 

por esses materiais em solos mais profundos, retirando e colocando em uso 

materiais altamente contaminados pelo radônio (MELO, 1999). Esse aumento 
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considerável na quantidade de materiais de subsolo profundo utilizados na 

construção civil (BURKE et al., 2003) leva a um aumento na quantidade de radiação 

exalada pelo gás radônio dentro das construções e também na superfície terrestre. 

O balanço entre a entrada e a saída do gás através de janelas, trincas, juntas, furos 

ou elementos similares que possibilitem sua passagem também é um fator 

determinante para o nível de concentração de radônio no interior das construções 

(BAIXERAS et al., 1997). 

O maior problema associado ao 222Rn ocorre devido ao fato de que, quando 

inalado, ele pode ser bastante prejudicial, pois pode ocorrer o seu decaimento 

radioativo no interior do corpo, por meio da emissão de uma partícula alfa. Logo, a 

maior parte das doses e danos são causados pelos seus filhos de meia-vida curta, 

os radioisótopos Polônio (218Po), Chumbo (214Pb) e Bismuto (214Bi), que podem se 

depositar nos pulmões e ocasionar câncer (ICRP, 1991; UNSCEAR, 2000). 

O problema relacionado ao radônio é tão grande que, em conjunto com os 

seus filhos, ele é considerado a segunda maior causa de câncer de pulmão, 

perdendo apenas para o cigarro (ICRP, 1991; UNSCEAR, 2000). 

Devido a isso, em casos nos quais existam níveis elevados de radônio em um 

ambiente, as medidas remediadoras são altamente justificadas e recomendadas 

(UNSCEAR, 2000). Pensando nisso, as organizações internacionais estabeleceram 

valores de concentração de 222Rn no ar para auxiliar na tomada de decisão sobre a 

necessidade ou não de medidas mitigadoras. Por exemplo, de acordo com a CNEN 

(CNEN-NE 3.01, 2005), medidas remediadoras em residências devem ser tomadas 

quando a concentração média anual na área habitada exceder 300 Bq/m3. 

No Brasil, os valores encontrados no interior de residências, variam entre 200 

a 600 Bq/m3, demonstrando que em alguns locais as concentrações são elevadas 

(AMARAL, 1992; MELO, 1999; MAGALHÃES, 1999; NEMAN, 2000; VEIGA et al., 

2003; GERALDO et al., 2005; CORRÊA, 2006).  

Devido ao risco apresentado por esse gás radioativo, é de fundamental 

importância medir a concentração de radiação destes locais, uma vez que as 

exposições são prolongadas e os danos ao organismo podem ser elevados (ICRP, 

2005). 

No Brasil, existem dados estatísticos insuficientes para um mapeamento 

efetivo, que forneça informações precisas das regiões com maior concentração de 

radônio ou especificação de materiais de construção que funcionem como uma 
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barreira para a exalação do gás. Além disso, falta uma legislação específica, que 

regulamente o uso desses materiais, de maneira a garantir uma maior proteção da 

população. Por isso, é necessário realizar mais medidas, de forma a auxiliar no 

fornecimento de informações que ajudem a confeccionar esses regulamentos e 

realizar medidas da exalação de radônio dos materiais de construção para 

determinar a camada emissora.  

 

1.1 MOTIVAÇÕES 

 

O interesse dos organismos nacionais e internacionais no estudo do radônio 

decorre do fato de que, de acordo com pesquisas realizadas (ROBBINS e COTRAN, 

2005; NERY et al., 2006), há uma forte correlação entre exposição ao radônio e 

aumento da incidência de câncer de pulmão, sendo o radônio considerado como 

carcinógeno de classe I pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) 

(PARKER e CRAFT, 1996). 

A ideia de que o radônio poderia ser responsável por câncer pulmonar surgiu 

a partir da década de 20, para explicar 75% dos casos de mortes ocorridos entre os 

operários que trabalharam em minas na Alemanha, e, posteriormente, de 50% de 

mineiros, na República Tcheca. Essas suspeitas foram confirmadas já na década 

seguinte e os governos da então Tchecoslováquia e da Alemanha reconheceram 

que a doença que afetava os mineiros era o câncer de pulmão (AFONSO, 2009; 

NEZNAL et al, 1997). Baseado, sobretudo nessa evidência, o radônio foi classificado 

como carcinógeno humano pela Agência Internacional de Investigação do Câncer 

(IARC, 1986). 

Desde 1970, foram descobertos altos níveis de 222Rn no interior de 

residências, que estariam relacionados com teores elevados em águas subterrâneas 

utilizadas para consumo humano. 

Na década seguinte, um grande número de estudos examinou a relação 

direta entre o radônio indoor e câncer de pulmão na população em geral. Os 

pesquisadores dos principais estudos na Europa, América do Norte e China 

juntaram os seus dados e os reanalisaram centralmente (LUBIN et al., 2004; 

KREWSKI et al., 2005; DARBY et al., 2005). Esses três estudos apresentaram 

imagens muito semelhantes sobre os riscos de câncer do pulmão em relação à 

exposição ao radônio em residências. Juntos, eles forneceram provas contundentes 
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de que o radônio estaria causando um número substancial de cânceres de pulmão 

na população em geral (WHO, 2009). 

De acordo com Hopke et al. (2000), cerca de 19.000 mortes por ano nos 

Estados Unidos estão associadas à exposição ao gás radônio no interior das 

residências. 

A consequente necessidade de medidas de radônio no Paraná que permitam 

uma avaliação eficiente dos dados obtidos e proporcionem análises estatísticas 

relevantes é um fator bastante motivador para este trabalho. 

O interesse em medidas de radônio do Laboratório de Física Nuclear Aplicada 

da UTFPR também está relacionado à necessidade de obtenção de dados que 

possam contribuir para que organismos internacionais e nacionais conheçam os 

níveis de radônio no Brasil.  

A partir de 2003, o grupo de pesquisa do Laboratório de Física Nuclear 

Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) especializou-se 

em medidas de radônio no ar, por meio de detectores do estado sólido do tipo 

Columbia Resin 39 (CR-39) e em solo e água, por meio dos equipamentos 

eletrônicos de medidas instantâneas AlphaGUARD (Saphymo) e RAD7 (Durridge). 

Ao longo dos próximos anos, várias cooperações com outros grupos foram 

estabelecidas, como com o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN/CNEN) e com o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN), no 

qual experimentos com espectrometria gama foram realizados.  

Os dados encontrados auxiliaram a formular a forte correlação entre 

exposição ao radônio e aumento da incidência de câncer de pulmão.  

As pesquisas sobre exalação de radônio em geral esbarram em uma questão 

importante, que é a determinação da camada máxima emissora de radônio nos 

materiais de construção, ou seja, a espessura de material de construção que o 

radônio consegue atravessar para ser liberado para os ambientes.  

Devido a isso, o conhecimento da exalação e da concentração deste gás 

radioativo em ambientes de convívio humano é de extrema importância do ponto de 

vista de proteção radiológica. Sendo assim, no presente trabalho, realizado no 

Laboratório de Física Nuclear Aplicada da UTFPR, foram feitas monitorações com o 

objetivo de avaliar se os níveis de concentração de radônio indoor e em materiais 

cimentíceos estão dentro das normas estabelecidas, auxiliando na proteção à 

população. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivos determinar a máxima 

espessura que contribui efetivamente para a liberação de radônio exalado de 

materiais de construção e avaliar os níveis de gás 222Rn em dois protótipos de casas 

construídas sob a ótica sustentável. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desta dissertação compreendem: 

 

 Realizar as medidas das concentrações de 222Rn em 2 casas, uma foi feita 

com materiais do Brasil, enquanto a outra foi feita com materiais da República 

Tcheca e comparar os resultados obtidos com os limites de referência 

estabelecidos pelos organismos internacionais. 

  Determinar a espessura da camada de pasta de cimento e areia com alta 

atividade de radônio que contribui para a exalação de radônio de materiais de 

construção. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação foi dividida em capítulos.  

No capítulo 1 estão presentes a introdução do trabalho, as motivações e os 

objetivos - geral e específico. Nessa parte, o tema foi abordado de maneira geral e 

foram apresentados os motivos que levaram à realização desse trabalho, bem como 

os seus objetivos. 

No capítulo 2, encontra-se uma revisão da literatura acerca do assunto 

apresentado, demonstrando o conhecimento já existente na comunidade científica, 

com o objetivo de reunir informações suficientes para embasar a metodologia 

apresentada. 



17 
 

No capítulo 3, a metodologia de pesquisa é exposta, de maneira a explicar 

detalhadamente o processo, assim como os materiais e métodos utilizados. 

No capítulo 4, são apresentados e analisados os resultados, realizando-se 

uma discussão sobre eles. 

No capítulo 5, é feita uma conclusão sobre o trabalho, correlacionando-o com 

os objetivos propostos. Além disso, são apresentadas sugestões para trabalhos 

futuros. 

Por fim, são apresentadas as referências utilizadas para a confecção do 

trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Radioatividade 

 

As fontes radioativas naturais são compostas pelos raios cósmicos e 

radionuclídeos das séries do urânio, tório entre outras (OKUNO e YOSHIMURA, 

2012). A radioatividade foi descoberta pelo físico francês Antoine Henry Becquerel 

que percebeu que, quando deixado em contato com filmes fotográficos, o Urânio 

emitia radiações e os filmes apresentavam manchas. Então, Becquerel concluiu que 

se tratavam dos raios emitidos pelo urânio (SOUZA, 2015). 

A radiação natural representa 80% da exposição da população mundial 

(ANTONIAZZI et al., 2013). Esse gás radioativo é considerado prejudicial à saúde, 

pois é considerado como a fonte mais importante de radiação natural a que o 

homem está submetido, contribuindo com cerca de 3/4 da dose efetiva anual 

recebida pelo homem (DURRANI, 1993; METERS, 1992; UNSCEAR, 2000).  

A radiação advinda dos raios cósmicos e a gama terrestre, juntamente à 

interna (devido à exposição ao radônio) são responsáveis por aproximadamente 

75% do total da dose efetiva mundial. Os componentes da dose efetiva mundial com 

base na população podem ser vistos na Tabela 1 (ANTONIAZZI et al., 2013).  
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Tabela 1 - Componentes da dose efetiva mundial com base na população 

FONTES DE RADIAÇÃO IONIZANTE 
DOSE MÉDIA 

(mSv/ano) VARIAÇÃO 

1) NATURAL 

a) Exposição externa 

Raios cósmicos 0,4 0,3 - 1,0 

Gama terrestre 0,5 0,3 - 0,6 

a) Subtotal 0,9 - 

b) Exposição interna 

Inalação 1,2 0,2 - 10,0 

Ingestão 0,3 0,2 - 0,8 

b) Subtotal 1,5 - 

1) TOTAL NATURAL (a+b) 2,4 1,0 - 10,0 

2) ARTIFICIAL 

Procedimentos médicos 0,4 ND* 

Produção de energia nuclear 0,0002 ND* 

Testes nucleares na atmosfera 0,005 ND* 

Acidentes nucleares (Chernobyl e outros) 0,002 ND* 

2) TOTAL ARTIFICIAL 0,4 ND* 

TOTAL (1+2) 2,8   
 

Fonte: ANTONIAZZI et al., 2013 adaptado de UNSCEAR, 2000. 

 

A radioatividade artificial é produzida quando núcleos são bombardeados por 

partículas e, se essas partículas tiverem o valor apropriado, elas penetram no núcleo 

modificando-o e se esse for instável, se desintegra (SOUZA, 2015). 

Desde o nascimento, os seres humanos estão expostos a essas radiações 

ionizantes que advém dos materiais de construção, dos radionuclídeos ingeridos 

e/ou inalados, entre outros (OKUNO e YOSHIMURA, 2012). 

 

2.1.1 Decaimento radioativo e meia-vida 

 

Decaimento radioativo é a desintegração de um núcleo por meio da emissão 

de energia em forma de partículas ou radiação. Quando um núcleo sofre decaimento 

radioativo ou desintegração radioativa há emissões de vários tipos (UFRGS, 2016). 

O decaimento mais simples é a emissão de raios gama, que representa uma 

transição nuclear de um estado excitado para um estado de mais baixa energia. 

Outros modos de decaimento incluem a emissão de partículas alfa, beta, prótons e 

nêutrons (UFRGS, 2016). 

Quando um núcleo radioativo emite espontaneamente uma partícula 

transforma-se em um nuclídeo diferente, processo esse conhecido como 

transmutação natural (UFRGS, 2016). 
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A velocidade de desintegração depende do número de átomos do isótopo 

radioativo presente na amostra   e da constante radioativa  , podendo ser 

visualizada na Equação 1: 

 

                                                            (1) 

 

Sendo N=N0, no instante t=0 e integrando-se, obtém-se a Equação 2: 

 

                                                              (2) 

 

Nessa Equação,   representa o número de núcleos radioativos 

remanescentes após um tempo t,    é número de núcleos radioativos na amostra 

num tempo t=0 e   é o tempo. 

Essa Equação representa a Lei da Desintegração Radioativa, que expressa 

que o número de átomos de um radionuclídeo diminui exponencialmente com o 

tempo, como exposto na Figura 1 (UFRGS, 2016). 

 

Figura 1 - O número de átomos de um radionuclídeo diminuindo exponencialmente com o tempo 

Fonte: Instituto de Física UFRGS, 2016. 

 

Já a atividade A de uma fonte radioativa, no tempo t é expressa pela Equação 

3:  

 

                                                            (3) 
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Nessa Equação,   é a atividade,    representa a atividade no tempo=0 e   é 

o tempo. 

A atividade em função do tempo também diminui exponencialmente, como 

pode ser visualizado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Atividade em função do tempo diminuindo de forma exponencial 

Fonte: Instituto de Física UFRGS, 2016. 

 

A meia-vida de um isótopo radioativo, t1/2, é o tempo necessário para que 

metade dos átomos sofra desintegração, ou seja, para que N seja igual a N0/2 e 

pode ser vista na Equação 4: 

 

        1/2                                                                                (4) 

 

Dessa forma, a meia-vida de um radioisótopo pode ser calculada a partir da 

constante de desintegração e vice-versa e o seu gráfico típico pode ser visualizado 

na Figura 3 (UFRGS, 2016). 
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Figura 3 - Relação entre número de átomos contidos numa amostra radioativa e a meia-vida 

Fonte: Instituto de Física UFRGS, 2016. 

 

2.1.2 Atividade 

 

A atividade é o número de desintegrações nucleares por unidade de tempo.  

As emissões de radiação são probabilísticas, de modo a não permitir precisar 

o momento exato em que um determinado núcleo emitirá radiação. O decaimento de 

qualquer um dos núcleos do mesmo elemento tem igual probabilidade de ocorrer. 

Dessa forma, o decaimento de um único átomo radioativo é um fenômeno aleatório. 

Entretanto, para uma grande quantidade de átomos em uma amostra, pode-se 

esperar que certo número de emissões ou transformações ocorresse em cada 

segundo. Essa taxa de transformações é denominada atividade da amostra 

(UFRGS, 2016).  

A atividade em geral é medida em Becquerel (Bq), unidade do SI, que é igual 

a uma desintegração por segundo ou Curie (Ci), que é igual a 3,7 x 1010 Bq. 

 

2.2 Interação da radiação com os tecidos biológicos 

 

A interação da radiação ionizante com o meio ocorre por meio da deposição 

de energia da radiação incidente, que rompe a ligação de um elétron na camada de 

valência e ocasiona a sua ejeção, transformando o átomo em um par de íons. 

Radiações de diferentes naturezas têm capacidades diferentes de lesar o 

mesmo tipo de matéria viva, e a Dose Equivalente (H) leva em conta essas 

diferenças e sua unidade no SI é o Sievert (Sv) (CEMBER, 1983). 
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O efeito das radiações sobre indivíduos depende da dose absorvida, da taxa 

de exposição e da forma de exposição (que pode ser localizada ou de corpo inteiro). 

Qualquer valor de dose absorvida pode causar danos celulares, inclusive as doses 

absorvidas provenientes de exposição à radiação natural. As células mais maduras 

e com alto grau de diferenciação celular são menos radiossensíveis do que células 

imaturas e com baixo grau de diferenciação celular.  

O conhecimento dos efeitos deletérios causados pelas radiações ionizantes 

deu-se por meio do estudo de indivíduos que foram expostos nos acidentes 

nucleares em Hiroshima e Nagasaki, pessoas que possuíam espondilite 

anquilosante, radiologistas ocupacionalmente expostos, testes realizados em 

laboratórios com cobaias, entre outros (OKUNO e YOSHIMURA, 2012). 

Para melhor detalhar a relação entre a exposição à radiação ionizante e os 

efeitos biológicos induzidos pela radiação foi necessário adotar modelos de 

exposição e hipóteses baseadas em extrapolações, principalmente com base nos 

conhecimentos dos efeitos em doses altas, pois tais efeitos dependem da 

quantidade, forma, período de exposição, bem como do tempo (OKUNO e 

YOSHIMURA, 2012). 

Na Figura 4, pode-se observar um modelo conservativo que mostra a 

correlação linear entre dose e efeito, mesmo para baixos valores de dose. Neste 

modelo, foi feita uma extrapolação para doses muito baixas. O modelo de 

extrapolação linear pode ser visto na curva (a), na qual se pode perceber que 

qualquer dose – inclusive aquela devida à radiação natural - pode induzir um efeito 

biológico. A curva (b) representa um aumento da probabilidade de ocorrência de 

algum efeito na região de baixas doses, enquanto a (c), representa a probabilidade 

de diminuição da incidência dos efeitos, devido a algum fator de redução (TAUHATA 

et al., 2003). 
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Figura 4 - Modelo de dose versus probabilidade de ocorrência. O modelo de extrapolação linear 
pode ser visto na curva (a). A curva (b) representa um aumento da probabilidade de ocorrência de algum 

efeito na região de baixas doses, enquanto a (c), representa a probabilidade de diminuição, devido a 
algum fator de redução 

Fonte: TAUHATA et al., 2003. 
 

Ainda existem cientistas que defendem o fato de que pequenas doses de 

radiação podem funcionar como um agente protetor, por ativarem o sistema 

imunológico, fato esse conhecido como hormesis (OKUNO e YOSHIMURA, 2012). 

 

2.2.1 Danos celulares 

 

A célula normal possui uma variação muito limitada de função e estrutura. Em 

situações fisiológicas normais ela mantém um estado estável chamado de 

homeostasia. Estresses fisiológicos severos e alguns estímulos patológicos podem 

provocar diversas adaptações celulares fisiológicas e morfológicas, período no qual 

são alcançados novos estados de estabilidade, todavia com algumas alterações, 

preservando a viabilidade da célula (ROBBINS e COTRAN, 2005). 

A resposta adaptativa pode acontecer com um aumento no número de células 

(hiperplasia) ou com um aumento no tamanho da célula (hipertrofia). Já a atrofia é 

uma resposta adaptativa na qual há uma redução no tamanho e na função das 

células (ROBBINS e COTRAN, 2005). 

Quando a célula é exposta a um agente lesivo ou estresse pode ocorrer lesão 

celular que é, até certo ponto, reversível. Contudo, se o estímulo persistir ou for 
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muito danoso, a célula sofre uma lesão celular irreversível e ocorre a morte celular 

(ROBBINS e COTRAN, 2005). 

As causas das lesões celulares variam desde grande violência física externa 

a causas endógenas, tais como mutações genéticas que ocasionem a falta de uma 

enzima vital que altera a função metabólica normal. A maioria dos estímulos nocivos 

é: agentes físicos, agentes químicos e drogas, agentes infecciosos, ausência de 

oxigênio, reações imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais 

(ROBBINS e COTRAN, 2005). 

Agentes físicos capazes de ocasionar a lesão celular incluem radiação, 

trauma mecânico, temperaturas extremas, mudanças bruscas na pressão 

atmosférica e choque elétrico (ROBBINS e COTRAN, 2005). 

Se a célula consegue reparar o dano, o DNA pode voltar à sua composição 

original, sem maiores consequências ao individuo. Caso esse reparo não seja 

suficiente, podem surgir as mutações (ROBBINS e COTRAN, 2005). 

 

2.2.2 Mutação gênica 

 

Mutação é uma alteração súbita e que pode ser herdada pelos descendentes 

na estrutura do material genético. As mutações são fontes extremamente 

importantes de variabilidade genética nas populações, pois fornecem novas 

informações genéticas. A recombinação (mistura de genes paternos durante a 

meiose) é outra fonte de variabilidade, entretanto, apenas rearranja informações 

genéticas já existentes em novas combinações (KLUNG e CUMMINGS, 1997; 

ANTHONY et al., 1999). 

As mutações são classificadas em: mutação somática, que são aquelas que 

ocorrem em genes de células somáticas, permanecendo apenas no próprio 

indivíduo, não sendo transmitida aos descendentes; e mutação germinativa, que é 

aquela que ocorre em células que originam os gametas e podem ocorrer devido a 

erros na replicação do DNA ou a agentes mutagênicos químicos e físicos (KLUNG e 

CUMMINGS, 1997; ANTHONY et al., 1999). 

Nos agentes físicos, como temperatura e radiações, o aumento da 

temperatura promove a quebras das ligações entre os átomos. As radiações, que 

incluem radiações ionizantes de alta energia, tais como raios X, raios gama, 
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nêutrons, partículas beta e alfa, bem como radiação não ionizante de baixa energia, 

induzem mutações por sua ação sobre o DNA (KLUNG e CUMMINGS, 1997; 

ANTHONY et al., 1999). 

O espectro de radiação eletromagnética ionizante é muito amplo e estende-se 

desde ondas de rádio até os raios gama. Quanto menor o comprimento de onda, 

maior a energia dos fótons eletromagnéticos, resultando em maior penetração nas 

células e tecidos. Quando isso ocorre, os fótons podem colidir com um dos elétrons 

do átomo e, dessa forma, um átomo que antes era neutro fica carregado 

positivamente e esse átomo e o elétron formam um par de íons (KLUNG e 

CUMMINGS, 1997; ANTHONY et al., 1999). 

Os raios X de alta energia e os raios gama produzem trilhas de pares de íons 

em sistemas biológicos. Os átomos ionizados e as moléculas em que eles ocorrem 

são quimicamente muito mais reativos do que os neutros. Além disso, os elétrons 

ejetados nesse processo se movem em alta velocidade e podem ionizar outros 

átomos. Cada elétron perdido por um átomo é ganho por outro, tornando-o 

negativamente carregado, sendo que o resultado disso é uma cadeia de pares de 

íons ao longo da trilha de fótons de alta energia (KLUNG e CUMMINGS, 1997; 

ANTHONY et al., 1999). 

A radiação não ionizante, como a ultravioleta, embora não possua energia 

suficiente para ionizar o DNA, pode provocar mutações na molécula. O comprimento 

de onda específico que é absorvido pelo DNA é de 254 nanômetros (nm) e, apesar 

de não penetrar profundamente no tecido, é eficiente para matar bactérias, fungos e 

aumentar a incidência de câncer de pele (KLUNG e CUMMINGS, 1997; ANTHONY 

et al., 1999; TILLY JUNIOR, 2010). 

 

2.2.3 Neoplasias 

 

As neoplasias se caracterizam por apresentar uma proliferação excessiva e 

autônoma, que pode ser induzida tanto por uma causa exógena quanto por uma 

endógena. Elas tendem a se perpetuar através das células descendentes, mesmo 

sendo cessada a causa que as originou, evoluindo independentemente dos 

mecanismos que normalmente controlam a proliferação e diferenciação celular, 
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transformando o organismo num hospedeiro das células neoplásicas (BECKER, 

2002). 

Os termos neoplasia e neoplasma são sinônimos. Outros vocábulos utilizados 

são tumor e câncer. Tumor é qualquer aumento volumétrico regional, mais ou menos 

circunscrito, tendo apenas significado morfológico e clínico. Assim, um abcesso e 

uma linfadenite são tumores, mas não são neoplasias.  Já o câncer é utilizado para 

designar qualquer neoplasia maligna (BECKER, 2002). 

Para doses muito baixas não é possível estabelecer a existência de um limiar 

para o câncer, já que a maioria das informações sobre carcinogênese radioinduzida 

foram obtida com doses acima de 0,1 Gy e com taxas de doses muito altas, 

recolhidas a partir dos dados obtidos das vítimas de Hiroshima e Nagasaki, 

acidentes radiológicos e experiências em laboratório. Então, são feitas 

extrapolações das curvas de dose-resposta para a região de baixas doses 

(TAUHATA et al., 2003). 

 

2.2.3.1 Câncer de pulmão 

 

O câncer de pulmão é uma das doenças neoplásicas mais comuns e mais 

mortais em todo o mundo, configurando-se atualmente como um grave problema de 

saúde pública tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento 

(ZAMBONI, 2002). 

É a principal causa de morte por câncer entre os homens da América do 

Norte e da Europa e a sua mortalidade vem aumentando entre as populações da 

Ásia, da América Latina e da África (ZAMBONI, 2002). 

O câncer de pulmão está entre as neoplasias de maior incidência no mundo, 

sendo o mais comum de todos os tumores malignos. Segundo o INCA (2016), ele 

apresenta um aumento de 2% por ano na sua incidência mundial (1,82 milhão de 

casos novos para o ano de 2012, sendo 1,24 milhão em homens e 583.000 em 

mulheres). 

Esse é o tipo de câncer que mais leva a óbito, com 158.700 mortes nos 

Estados Unidos, em 1996, (UEHARA et al., 1998) e, no Brasil, foi responsável por 

24.490 mortes em 2013 (INCA, 2016). 
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Outro dado alarmante é que esse é o único tipo de neoplasia cuja incidência 

de morte tem aumentado progressivamente, mesmo com a melhora das condições 

de vida e saúde da população (UEHARA et al., 1998). A sobrevida média cumulativa 

total em cinco anos varia entre 13 e 21% em países desenvolvidos e entre 7 e 10% 

nos países em desenvolvimento. No fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou 

uma das principais causas de morte evitáveis (INCA, 2016). 

O principal fator de risco para o aparecimento de câncer de pulmão é o 

tabagismo, sendo que essa relação foi estabelecida ainda nas décadas de 50 e 60. 

Entretanto, não se pode esquecer a importância de outros fatores, como: a inalação 

do radônio, que pode aumentar o risco de câncer; a exposição ocupacional, que 

pode quadruplicar o risco; e predisposição genética, uma vez que o risco para 

câncer de pulmão é aumentado mais do que cinco vezes se pelo menos um dos pais 

morreu de câncer de pulmão (UEHARA et al., 1998). 

Estudos epidemiológicos evidenciaram que o radônio, por exemplo, é 

responsável por cerca de 10 a 15% dos casos de câncer de pulmão (ANTONIAZZI 

et al., 2013). 

A Tabela 2 demonstra o risco de câncer de pulmão associado à exposição de 

radônio de 200 Bq/m3, em diferentes populações, ao longo dos anos. 

 

Tabela 2 - Risco de câncer de pulmão associado à exposição de radônio de 

200 Bq/m3 durante uma vida inteira 

 Risco (%) 

População geral 3-5 

Fumantes 10-15 

Não fumantes 1-3 

 
Fonte: ICRP, 2005. 

 

Além de câncer de pulmão, o radônio também pode ser relacionado a outros 

tipos de câncer. Um estudo realizado com mineiros na República Tcheca encontrou 

uma associação positiva entre a exposição ao radônio e a leucemia linfocítica 

crônica (RERICHA et al., 2006). Outro estudo ecológico realizado na Noruega 

mostrou uma associação entre esclerose múltipla e concentração de radônio indoor 

(BOLVIKEN, 2003). 
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2.3 Radônio 

  

O radônio é um gás radioativo nobre e, portanto, segue a lei geral dos gases 

e da teoria da radioatividade. Ele é insípido, inodoro e incolor à temperatura 

ambiente, mas quando resfriado abaixo do seu ponto de fusão torna-se 

avermelhado. Sua densidade é cerca de 8 vezes maior do que a do ar, sendo o gás 

mais denso conhecido. Ele é pouco solúvel em água, mas é o mais solúvel entre 

todos os gases nobres, sendo muito abundante na atmosfera da Terra (AFONSO, 

2009). 

De todos os radionuclídeos da série de decaimento do urânio, o radônio é o 

único que se encontra na forma gasosa, possuindo, devido a isso, uma dinâmica 

diferente, pois é o único que penetra com facilidade nas vias aéreas. 

Ele foi detectado pela primeira vez pelo cientista britânico Robert Bowie 

Owens e pelo cientista da Nova Zelândia Ernest Rutherford. Todavia, foi o químico 

alemão Friedrich Ernst Dorn que o descobriu, em 1900. Essa descoberta foi 

revolucionária devido ao fato de que, até o presente momento, a radioatividade era 

encontrada apenas em compostos sólidos e suas soluções (EPA, 2015b). 

Muitas águas minerais e termais contêm radônio, sendo que as águas 

subterrâneas contêm mais radônio do que as superficiais devido à reposição 

constante, principalmente pelo decaimento do rádio. O radônio também pode ser 

encontrado em alguns petróleos, concentrando-se especialmente nas linhas de 

produção do propano (AFONSO, 2009). 

Por ser um gás, ele pode se difundir nos ambientes de convívio humano por 

meio de materiais de construção, solo e água, submetendo os indivíduos à 

radioatividade. Ele é gerado nos solos enriquecidos com Urânio, Tório e Rádio e, 

quanto maior for a concentração desses elementos, maior é a probabilidade de 

encontrar concentrações elevados de radônio (EPA, 2015b). 

Na tabela periódica, o radônio é encontrado na coluna 8A, com o número 86 e 

símbolo Rn, como visto na Figura 5. O valor da sua massa atômica é de 222 e ele 

possui, em média, 136 nêutrons. No estado neutro, possui o mesmo número de 

elétrons e de prótons, que é de 86 (AFONSO, 2009). 
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Figura 5 - Localização do elemento radônio na tabela periódica, destacado em verde  

Fonte: Adaptado de AFONSO, 2009. 

 
Mais da metade da radiação que o ser humano recebe ao longo da vida 

advém do radônio (aproximadamente 55%), como pode ser constatado na Figura 6 

(UNSCEAR, 2000). 

 

 

Figura 6 – Fontes de radiação a que os seres humanos estão expostos 

Fonte: Adaptado de UNSCEAR, 2000. 

 

Radônio (55%)
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De acordo com a UNSCEAR (2000), a inalação dos produtos de decaimento 

do 222Rn e do 220Rn e sua subsequente deposição ao longo das paredes dos 

brônquios é a principal forma pela qual os pulmões são expostos à radiação. A maior 

parte dessa exposição ocorre pela emissão de partículas alfa, embora partículas 

beta e radiação gama também sejam produzidas. Há um consenso geral entre os 

cientistas sobre os riscos de câncer no pulmão relacionados à radiação alfa, que 

advém do radônio. 

O 222Rn (radônio) é formado pelo decaimento do 238U (urânio), que possui 

meia-vida de 4,5 bilhões de anos e, quando decai, emite uma partícula alfa, 

deixando para trás um átomo de 234Th (tório). Esse átomo de 234Th tem meia-vida de 

24,5 dias e emite uma partícula beta e um fóton, transformando-se num átomo de 

234Pa (protactínio). Por sua vez, o protactínio possui uma meia-vida de 269 mil anos 

e do seu decaimento surge um átomo de 230Th, com a emissão de uma partícula 

beta e um fóton. Já o tório tem uma meia-vida de 83 mil anos e ao decair emite uma 

partícula alfa e um fóton, se tornando um átomo de 226Ra (rádio). Finalmente, é esse 

rádio, com uma meia-vida de 1.590 anos que ao decair, emite uma partícula alfa e 

um fóton, se transformando em um átomo de 222Rn. O radônio possui uma meia-vida 

de apenas 3,825 dias. Essa cadeia de decaimentos pode ser observada na Figura 7 

(FREUDENRICH e BRAIN, 2000).  

As concentrações desse gás nos ambientes são maiores nos locais em que o 

urânio é mais abundante no solo. O radônio pode ainda decair no 218Po (polônio), 

214Pb (chumbo), 214Bi (bismuto), 214Po (polônio), 210Tl (tálio), 210Pb (chumbo), 210Bi, 

210Po e finalmente 206Pb, que é um isótopo estável do chumbo (FREUDENRICH e 

BRAIN, 2000). 
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Figura 7 - Produtos do decaimento do Urânio e do Tório 

Fonte: FREUDENRICH e BRAIN, 2000. 

 
Quando o rádio decai em rochas ou solos, uma parte dos átomos de radônio 

gerados passa para a água contida nos espaços capilares das rochas e solos. Uma 

fração do radônio passa da água ao solo, a princípio por difusão, e ganha 

mobilidade para ser liberado para a atmosfera. Já o transporte para o interior de 

edificações ocorre através de fluxos de exalação (RAHMAN et al., 2007). 

A concentração de radônio indoor depende da geologia local, das condições 

do solo, do clima e da arquitetura do local (EPA, 2015b).  

De acordo com diversos pesquisadores, há a variação da concentração de 

radônio ao longo do dia e também em determinadas épocas do ano. Assim, as 

concentrações mais elevadas ocorrem nas primeiras horas do dia e as mais baixas 

no fim da tarde. Em relação aos períodos do ano, os maiores valores de radônio são 

encontrados nos meses de outono ou de inverno e têm mínimos na primavera 

(UNSCEAR, 1993). Medidas realizadas no Rio de Janeiro, em 1997, pelo Instituto de 
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Radioproteção e Dosimetria (IRD) constataram que no inverno, por exemplo, os 

valores de radônio são 10 a 20 vezes maiores do que os observados durante o 

verão.  

De acordo com Neman (2000), as características das residências, como 

sistema de ventilação, tipos de materiais de construção, entre outros, influenciam a 

concentração de radônio de modo mais significativo do que as estações do ano. 

Os fatores meteorológicos (chuva, vento, temperatura, pressão, entre outros) 

influenciam a taxa de exalação dos gases do solo e a dispersão na atmosfera, 

fazendo com que a taxa de exalação do solo aumente durante períodos em que a 

pressão atmosférica diminui (NEMAN, 2000). 

As concentrações de radônio também são influenciadas pela elevação em 

relação ao solo de forma que, quanto mais distante do solo, menor a concentração 

do gás.  

A umidade do solo também influencia nessas concentrações, de maneira que 

as concentrações mais elevadas ocorrem nas regiões mais áridas. Isso está 

relacionado à influência da umidade do solo na diminuição da exalação de radônio e 

também ao fato de que em solos áridos as rachaduras desenvolvidas aumentam o 

transporte de 222Rn do solo à atmosfera (EISENBUD e GESELL, 1997). 

Apesar de a preocupação com o radônio existir, por conta da probabilidade de 

câncer de pulmão, o radônio apresenta aplicações interessantes na medicina e na 

geologia como: fonte de radiação em terapias contra o câncer (braquiterapia), na 

qual as fontes seladas contendo o gás são colocadas a pequena distância do tumor; 

como indicador radioativo para a detecção de fuga de gases de reservatórios; na 

medida da velocidade de escoamento de fluidos (traçador radioativo); como 

indicador da ocorrência possível de falhas geológicas e de terremotos em 

sismógrafos; e como fonte de nêutrons (AFONSO, 2009). 

 

2.3.1 Efeitos biológicos do radônio 

 

Os Centros de Controle de Doenças, a American Lung Association, a American 

Medical Association e a American Public Health Association, consideram o radônio 

como um grave problema de saúde pública (SAMET, 1989). 



34 
 

Esse gás pode ser ingerido, entretanto, a inalação é a sua principal via de 

entrada no organismo (EPA, 2015b). Ele já é considerado como um carcinógeno 

classe I (substâncias com evidência cientificamente consistente de 

carcinogenicidade em humanos pelo grupo de trabalho da Agência Internacional 

para Pesquisa sobre Câncer - IARC). Após ser inalado, ele chega até os pulmões 

através do sistema respiratório onde pode ocorrer o seu decaimento, aumentando as 

chances de desenvolver câncer de pulmão (FREUDENRICH e BRAIN, 2000). 

Um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Segurança dos EUA - nos 

anos 90 - estima que aproximadamente 14.000 mortes por ano podem ser atribuídas 

ao radônio e que esse número pode variar entre 7.000 a 30.000 (FREUDENRICH e 

BRAIN, 2000). De acordo com estimativas do Environmental Protection Agency 

(EPA, 2015b), o radônio é a principal causa de câncer de pulmão entre os não 

fumantes e, no geral, é a segunda principal causa de câncer de pulmão, sendo 

responsável por aproximadamente 21.000 mortes por câncer de pulmão a cada ano, 

como visualizado na Figura 8. Cerca de 2.900 dessas mortes ocorrem entre pessoas 

que nunca fumaram. 

 

 

Figura 8 - Estimativas das mortes por câncer de pulmão relacionado ao radônio comparados com outros 
cânceres selecionados, em 2010. Os outros números de mortalidade neste gráfico foram obtidos a partir 

do Programa de Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais (SEER) 
 

Fonte: EPA (2015b). 



35 
 

 

Esse número de mortes causado pelo radônio é maior do que o número de 

mortes anual por vários cânceres comuns, incluindo o câncer dos ovários, fígado, 

cérebro, estômago ou melanoma (FIELD, 2005).  

Na Europa, o radônio é responsável por 1,8% de todas as mortes por ano por 

câncer de pulmão, totalizando cerca de 30.000 mortes em 2006. Este número é 

comparável com as mortes por câncer do esôfago, da cavidade oral e da faringe, e é 

cerca de 50% mais elevado do que os números de mortes por melanoma (DARBY et 

al., 2005; FERLAY et al., 2007).  

Um estudo norte-americano e um estudo europeu encontraram evidências 

que ligavam o nível de concentração de radônio nas residências ao câncer de 

pulmão. Essas pesquisas combinaram dados de diversos estudos residenciais 

anteriores que confirmaram os riscos para a saúde advindos do radônio, que já 

estavam previstos pelos estudos epidemiológicos de milhares de mineiros que 

respiraram radônio durante vários anos (EPA, 2015b). 

Nessas pesquisas, a duração da exposição, o tempo desde o início da 

exposição e o uso de tabaco foram algumas das variáveis encontradas que 

influenciaram o risco individual (EPA, 2015a). 

Também foram realizadas experiências com animais nos Estados Unidos e na 

França, que confirmaram a carcinogenicidade do radônio e mostraram que os efeitos 

biológicos causados por esse gás incluem carcinoma pulmonar, fibrose pulmonar, 

enfisema e um encurtamento do tempo de vida (U.S. EPA, 1988).  

O câncer de pulmão advindo das exposições ao radônio é mais comumente 

encontrado nas vias aéreas superiores, entretanto, o radônio aumenta a incidência 

de todos os tipos histológicos de câncer de pulmão, como: carcinoma de pequenas 

células, carcinoma de Aden e carcinoma de células escamosas (EPA, 2015a). 

Os principais danos não são causados pelo radônio, mais sim pelos seus 

filhos, originados do seu decaimento.  

Como mencionado, o radônio pode se desintegrar, tornando-se Polônio 

(218Po), que é um metal que pode se depositar nos pulmões e emitir várias partículas 

alfa, beta e raios gama (EPA, 2015b). 

A radiação alfa é justamente aquela que pode causar mais dano, pois pode 

afetar o DNA, causando mutações que podem originar o câncer (CEMBER, 1983). 
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A energias dessa partícula alfa nas fontes radioativas naturais varia entre 4 a 

7 MeV, sendo que, normalmente, quanto menor a energia de emissão de uma 

partícula, mais longa a meia-vida. Essas partículas são as radiações de menor poder 

de penetração, percorrendo apenas alguns centímetros no ar, enquanto no tecido 

humano essa penetração é na ordem de dezenas de micrometros (1μm) (CEMBER, 

1983).  

Em relação ao 222Rn, a energia característica das partículas alfa é de 5,49 

MeV, fazendo com que o alcance das suas partículas alfa no ar seja de cerca de 2 

cm. Apesar de esse alcance parecer pequeno, é suficiente para no interior do corpo 

atingir órgãos importantes, devido à pequena distância que os separa (KHAN et al., 

1993; URBAN e PIESCH,1981). 

Seguindo a sequência de decaimento, o 222Rn se transforma em 210Pb, que é 

relativamente estável. Embora não seja radioativo, o chumbo pode se ligar aos 

ossos, causando contaminação por metais pesados (FREUDENRICH e BRAIN, 

2000). Essa contaminação pode gerar graves danos à saúde, podendo até mesmo 

causar a morte (KLASSEN, 1991).  

No Brasil, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária estabelece limites 

máximos de tolerância para o chumbo em alimentos e a Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho determina os valores de índices biológicos máximos permitidos 

para o chumbo em humanos (LARINI et al., 1997; JACOB et al., 2002). 

A absorção do chumbo depende da concentração e do tempo de exposição 

ao metal, além da idade e estado fisiológico do indivíduo. Depois de absorvido, fica 

no sangue, com uma meia-vida de 1 a 2 meses e depois pode ser excretado ou se 

distribuir nos tecidos moles e com o tempo se deposita nos ossos, dentes e cabelo 

(SALGADO, 2003; LARINI et al., 1997). 

A probabilidade de se desenvolver câncer de pulmão devido à exposição ao 

radônio depende do tempo de exposição e da concentração de radônio no ambiente. 

Quanto maior forem esses fatores, maior será essa probabilidade. O nível de 

radônio recomendado durante a vida deve ser inferior a 100 Bq/m3. A diminuição 

desse valor para abaixo de 50 Bq/m3 reduziria as mortes pelo radônio em 50% (EPA, 

1992). 

 



37 
 

2.3.2 Mecanismos de transporte do radônio 

 

O radônio, devido à sua forma gasosa, possui maior facilidade que os demais 

radionuclídeos para se movimentar no subsolo, através de fraturas nas rochas, 

poros do solo, etc. 

Alguns parâmetros importantes que caracterizam o comportamento físico do 

radônio são: coeficiente de emanação, coeficiente de difusão e coeficiente de 

exalação. 

O coeficiente de emanação é a fração de átomos de radônio que escapam a 

partir de um grão de mineral no espaço poroso contíguo. O conhecimento desse 

parâmetro torna possível determinar outras características de um material 

relacionado ao radônio (MORAWSKA e PHILLIPS, 1993; SAVIDOU et al., 1996). 

Isótopos de radônio podem escapar para a atmosfera pelo processo de 

difusão, que é um processo determinado pelo gradiente de concentração de radônio 

através das fontes desse gás (rochas, solos, materiais de construção e outros 

materiais) e do ar circundante.  

Já a taxa de exalação fornece uma medida da liberação do radônio do interior 

de uma amostra para fora dessa amostra. Seu valor depende da emanação e do 

gradiente de concentração entre poros e ar ambiente (MARTINO et al., 1998).  

 

2.3.2.1 Emanação 

 

A emanação de radônio é influenciada principalmente pela concentração de 

rádio, presente nas rochas e no solo. Quanto menor o tamanho das partículas maior 

será a área específica, portanto, maior o poder de emanação dos materiais 

portadores de Rádio (Ra).  

As altas taxas de emanação de Rn de materiais superficiais ocorrem devido 

ao seu teor, à distribuição do Ra próximo à superfície dos materiais portadores e à 

quantidade de umidade das amostras (MEGUMI e MAMURO, 1974; SEMKOW, 

1990; GREEMAN e ROSE, 1996). 

A taxa de emanação do solo pode diferir de um fator de até 30 vezes entre 

um solo seco e um saturado. Quando a umidade dos poros do solo aumenta a 

emanação aumenta, pois a umidade impede a adsorção do gás radônio nas 
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superfícies internas do material (ALDENKAMP e STOOP, 1994; RIO DOCE, 1997. 

Condições de umidade de solos médios, geralmente uma função direta do clima, 

exercem um forte controle sobre a taxa e intensidade dos processos de 

intemperismo e desenvolvimento do solo, que, por sua vez, afetam os processos 

físicos e químicos. A influência mais direta e imediata da umidade do solo na 

emanação de radônio é a da película fina de água circundando grãos do solo, o que 

atrasa os átomos de radônio, aumentando a probabilidade de que o átomo de 

radônio permaneça no espaço poroso (TANNER, 1980; THAMER et al., 1981). 

Nem todos os átomos de radônio gerados pelo rádio contido em uma rocha 

ou de grãos de solo são efetivamente liberados pelos espaços porosos (poros) e 

mobilizados. Nesses casos, três coisas podem acontecer a um átomo de radônio 

depois que é liberado pelo decaimento de um átomo de rádio: (1) pode percorrer 

uma distância curta e permanecer embutido no mesmo grão; (2) pode viajar por todo 

espaço poroso e se incorporar em um grão adjacente ou (3) ser liberado no espaço 

poroso.  

A fração de átomos de radônio liberada em uma rocha ou espaço poroso é 

denominado de coeficiente de emanação de radônio.  

O coeficiente de emanação é a razão entre a atividade do radônio liberado do 

material (A1) e a atividade do rádio (A0) dentro do material, como pode ser visto na 

Equação 5: 

 

              ⁄                                               (5) 

 

O coeficiente de emanação de radônio de rochas típicas e faixas de solos 

varia de 0,05 a 0,70 (NAZAROFF et al., 1988) e tem sido sugerido que um valor 

médio para a maioria dos solos é de cerca de 0,22 (ROGERS e NIELSON, 1988). 

Quando um átomo de rádio decai ao radônio, a energia gerada é forte o 

suficiente para enviar o átomo de radônio a uma distância de cerca de 40 

nanômetros, conhecido como distância de recuo. Nesse caso, o radônio se 

movimenta na direção oposta àquela em que foi liberada a partícula alfa, sendo esse 

o principal fator que faz com que ocorra a liberação de radônio do grão mineral em 

que o rádio estava (TANNER, 1980). Então, para um átomo de radônio escapar do 

solo, o átomo de rádio deve estar dentro da distância de recuo da superfície do grão 
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(que varia pouco, dependendo da densidade do material). É a direção de recuo que 

deve enviar o átomo de radônio para o exterior do grão.  

Tamanho e forma de grão são dois dos fatores importantes que controlam o 

coeficiente de emanação do solo. A área de superfície específica de grãos de solo 

geralmente aumenta à medida que diminui o tamanho do grão. Ela também é 

controlada pela forma de grãos, de modo que uma partícula de argila, com o seu 

pequeno tamanho e forma lamelar, que têm uma área de superfície específica mais 

elevada, possui um coeficiente de emanação mais elevado do que grãos maiores ou 

mais esféricos com o mesmo teor de rádio. Se o rádio está uniformemente 

distribuído ao longo dos grãos do solo ou minerais, o coeficiente de emanação de 

radônio é inversamente proporcional ao raio, ou seja, o tamanho de grão (SEMKOW 

e PAREKH, 1990). Dessa forma, o coeficiente de emanação de radônio aumenta 

linearmente com o aumento da área de superfície específica (BOSSUS, 1984). 

 

2.3.2.2 Difusão 

 

Difusão é o transporte do gás 222Rn dos interstícios do poro até a superfície 

da matriz.  

De acordo com a lei de Fick, o gradiente de concentração é relacionado com 

a densidade do fluxo das partículas, o que originaria o coeficiente de difusão. Esse 

coeficiente depende da espécie que está se difundindo, do fluido contido nos poros 

do material e da estrutura dos poros (KENNARD, 1938; RIO DOCE, 1997). A taxa de 

transporte do gás por unidade de área do material em um determinado tempo pode 

ser vista na Equação 6: 

 

                        ⁄                                         (6) 

 

Nessa Equação,    é a taxa de transporte do gás por unidade de área do 

material em um determinado tempo (Bq.m-2.s-1),     é a concentração de 226Ra no 

solo (Bq.kg-1);     é a constante de decaimento do 222Rn: (   =2,1 x 10-6.s-1);   é o 

fator de emanação, definido pela Equação 5;    é a densidade do material (kg.m-3); 

   é o coeficiente de transporte por difusão (m2.s-1); por fim, a expressão entre 

parênteses está relacionada ao alcance da difusão (UNSCEAR, 1993). 
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O coeficiente de difusão indica a quantidade dos átomos que difundem 

através de uma superfície em um determinado intervalo de tempo. Para atmosfera e 

água esse coeficiente está na ordem de 10-5 a 10-10 m2/s e para os solos na ordem 

de 10-6 a 10-7 m2/s. 

Uma exigência importante para o transporte difusivo do Rn é a 

permeabilidade do gás no solo, que é determinada pela porosidade e pela umidade. 

Para solos molhados a distância de difusão é somente de alguns centímetros, 

enquanto para solos secos pode alcançar até 1,5 metros. 

De acordo com Melo (1999), o transporte por difusão através de materiais de 

construção é o principal mecanismo responsável por pequenos fluxos de radônio 

através de estruturas das edificações. 

 

2.3.2.3 Exalação 

 

Exalação pode ser considerada a soma da emanação com a difusão (MELO, 

1991) ou a liberação do gás radônio dos poros do solo para a atmosfera (SEMKOW, 

1990). 

A maioria dos estudos de exalação de radônio utiliza o fluxo como indicador 

da taxa de exalação. O fluxo é definido como o fluxo de gás por unidade de área e 

tempo (Bq/m2.s). 

Essa taxa depende da concentração de rádio no material, do fator de 

emanação, da permeabilidade, da porosidade, da densidade do material e do 

coeficiente de difusão do radônio no material (RIO DOCE, 1997). 

Para medidas indoor, os materiais de construção podem contribuir 

significativamente com relação à exalação de radônio.  

A localização e a direção que o átomo de radônio possui no momento da sua 

emanação são os principais fatores determinantes para a sua saída do meio em que 

se encontra. Se o átomo de rádio encontra-se localizado em uma região muito 

interna no mineral, dificilmente o radônio será exalado (MELO, 1999). 
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2.3.2.4 Convecção 

 

Nesse mecanismo de transporte, os fluidos (água, ar ou vapor de água) 

dentro dos poros do material são os transportadores de radônio. Esse transporte 

depende da umidade, da pressão e da temperatura (RIO DOCE, 1997). 

O transporte convectivo (advecção) é induzido pela diferença de pressão que 

ocorre pelas variações ambientais e contribui com uma taxa desprezível nos 

materiais de construção (UNSCEAR,1993). 

Os diferentes mecanismos de transporte e liberação do radônio de materiais 

para os ambientes podem ser vistos na Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Mecanismos de transporte e liberação do radônio de materiais para os ambientes 

Fonte: COSTA, 2011. 

 

2.3.3 Radônio indoor 

 

O radônio é um gás inerte o que faz com que ele não reaja ou se combine 

com os elementos do solo. Como ele é gasoso, nos ambientes constituídos por 

materiais como cerâmica, revestimento de pedra, granito, argamassa, concreto, 

gesso, entre outros, ocorre a sua exalação. 

A entrada de radônio nos ambientes está relacionada com a difusão 

(movimentos aleatórios das partículas de ar) e advecção (movimentos de massas de 
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ar) do solo, então há a entrada do ar externo e há a liberação de 222Rn da água. O 

fluxo advectivo é o principal fator de entrada do gás em ambientes e ocorre devido à 

diferença de pressão entre a construção e o solo. Esse fator é dependente da 

permeabilidade do solo adjacente e da permeabilidade da construção (UNSCEAR, 

2000). 

Em ambientes pouco ventilados, o acúmulo do radônio pode se constituir em 

um grave risco à saúde. O radônio possui meia-vida curta e, enquanto está na forma 

de gás, ele consegue penetrar pelo solo e se misturar ao ar dos postos de trabalho e 

residências. Ele pode se infiltrar de diversas maneiras, como: por meio dos alicerces, 

rachaduras no assoalho de porões, drenos, bombas de esgoto, solo exposto, pontos 

de ligação da construção (argamassa, ligação entre o chão e a parede) e canos 

frouxos ou soltos. Outra fonte de radônio pode ser o ar liberado pelo poço de água, 

durante o banho e outras atividades domésticas, como pode ser observado na 

Figura 10. Os seus níveis são maiores em porões e salas do piso térreo, que se 

encontram mais próximas ao solo (U.S. EPA/ RADON DIVISION, 1991). 

 

Figura 10 - Maneiras pela qual o radônio pode entrar em residências e postos de trabalho 

Fonte: Adaptado de U.S. EPA/ RADON DIVISION, 1991. 

 
A concentração de atividade de radônio pode ser medida de muitas formas. 

Como os níveis de radônio podem variar de um dia para o outro e de uma estação 

para outra, esses testes podem ser feitos durante períodos curtos (2 a 90 dias) ou 

períodos longos (maior do que três meses). Os testes de curto prazo trazem 
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resultados rápidos, visando dar uma rápida avaliação do nível de radônio, enquanto 

os de longo prazo fornecem informações mais precisas sobre os níveis médios de 

radônio ao longo do ano (FREUDENRICH e BRAIN, 2000). Isso se deve ao fato de 

que as medidas de longo prazo consideram as flutuações sazonais nos níveis de 

radônio, além de serem realizadas de acordo com as condições de ventilação 

normalmente encontradas (EPA, 1992). 

Apesar de as medidas de longo prazo serem melhores indicadores da 

concentração média de radônio, seus resultados podem demorar, o que seria um 

inconveniente nos casos em que as concentrações de radônio são extremamente 

elevadas, uma vez que resultados rápidos são necessários a fim de que as medidas 

mitigadoras comecem rapidamente (EPA, 1992). 

Esses testes podem detectar tanto o gás radônio como os seus filhos. Os 

métodos utilizados para mensurar o radônio podem ser passivos e ativos.  

Os dispositivos passivos são utilizados para medir a concentração de radônio 

e dos seus filhos. Alguns exemplos são: latas de carvão, detectores de cintilação 

líquida de carvão, detectores de trajetórias de partículas alfa, entre outros, como 

visto na Figura 11 (FREUDENRICH e BRAIN, 2000). 

A lata de carvão e os dispositivos de cintilação líquida de carvão captam o 

radônio ou seus filhos no carvão. Posteriormente, essas partículas podem ser 

contabilizadas no laboratório, através do uso de um contador de iodeto de sódio ou 

convertidas em luz dentro de um meio de cintilação líquida, para depois serem 

contadas em um detector de cintilação (FREUDENRICH e BRAIN, 2000). 

Os detectores de trajetória de partículas alfa possuem um filme plástico. 

Então, as partículas alfa atingem esse filme e se acumulam, podendo, após 

tratamento químico, serem contabilizadas (FREUDENRICH e BRAIN, 2000). 

Existem também os detectores de íons de eletretos, que possuem um disco 

de Teflon estaticamente carregado. Íons que são formados devido ao decaimento do 

radônio provocam uma redução da carga elétrica, que pode ser contada. Então, o 

nível de radônio pode ser calculado (FREUDENRICH e BRAIN, 2000). 
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Figura 11 – Exemplos de métodos utilizados para mensurar os níveis de radônio 

Fonte: FREUDENRICH e BRAIN, 2000. 

 
Já os dispositivos ativos precisam de energia elétrica e incluem aparelhos de 

monitoramento contínuo (monitores contínuos de radônio e monitores de nível com 

funcionamento contínuo). Eles fazem a detecção e registro do radônio ou de seus 

núcleos filhos continuamente, sendo geralmente mais caros (FREUDENRICH e 

BRAIN, 2000). 

Em residências, os níveis de radônio são de aproximadamente 1,25 pCi/L. Se 

um desses testes demonstrar níveis de 4 pCi/L ou maiores, medidas mitigadoras 

devem ser tomadas, visando à diminuição dessa concentração (FREUDENRICH e 

BRAIN, 2000).  

Esse valor de 1,25 pCi/L é uma média de todas as áreas ocupadas com 

frequência para cada casa, fazendo uma média para todas as casas. O erro padrão 

da medida é de ± 0,07, desse modo, tem-se um intervalo de confiança estatística de 

90% (EPA, 1992). 

Quando as concentrações de radônio estão acima dos limites recomendados, 

estratégias para redução de radônio devem ser tomadas, como visto na Figura 12. 

Essas estratégias se dividem em duas categorias básicas, uma que visa impedir a 

entrada desse gás indoor e outra que tem por objetivo tentar remover o radônio, uma 

vez que ele já tenha entrado. Das duas, a primeira abordagem é a mais eficaz (EPA, 

2015a). 
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Então, podem-se selar as fissuras e outras aberturas na fundação. Entretanto, 

a selagem sozinha não é recomendada, ela é melhor quando associada a outras 

técnicas de mitigação, de forma a melhorar a sua eficácia (EPA, 2015a). 

O sistema mais popular de mitigação do radônio é chamado de 

"despressurização sub-laje" ou "sucção sub-laje". Essa técnica remove o ar 

carregado de radônio por debaixo da fundação e aberturas de fora da casa através 

da instalação de um ventilador e da inserção de um tubo através da fundação. Uma 

técnica semelhante, chamada de "despressurização sub-membrana" utiliza uma 

barreira de plástico sobre o solo como uma tampa de recolha. Outra técnica de 

despressurização usa um ventilador e trabalho do duto, de forma a manter a pressão 

de ar dentro do bloco de parede menor do que a pressão do ar no porão, removendo 

o gás do solo antes que ele entre no porão (EPA, 2015a). 

 

Figura 12 - Sistemas de mitigação do radônio 

Fonte: EPA, 2015a. 

 
Após o procedimento de mitigação de radônio, a casa deve ser reanalisada. A 

maioria dos sistemas de redução de radônio inclui um monitor que irá alertar o 

proprietário se o sistema precisar de manutenção (EPA, 2015a). 

Outra divisão das técnicas de mitigação se subdivide em despressurização 

ativa do solo (ASD), despressurização passiva do solo (PSD), selar superfícies, 

barreiras e membranas, ventilação de espaços inocupados, ventilação de espaços 

ocupados e tratamento de água (WHO, 2009). 
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2.3.4 Radônio nos materiais de construção 

 

A maioria dos materiais naturais, como areia, terra, cimento, rocha, etc., 

utilizados nos materiais de construção originam-se de diferentes rochas e crostas da 

terra. Esses materiais podem possuir grandes concentrações de diferentes 

elementos radioativos que ocorrem naturalmente, cujas concentrações variam 

dependendo das condições geológicas locais (IQBAL et al., 2000; TENNISSEEN, 

1994). 

Quando materiais de construção possuem níveis relativamente altos de rádio, 

em combinação com a alta porosidade dos materiais, constituem-se em uma 

importante fonte de radônio nos ambientes. 

Uma das maneiras pelas quais o 222Rn pode se incorporar à atmosfera é por 

meio da exalação dos materiais de construção ou da exalação do solo, através de 

rupturas na fundação (BURKE et al., 2003; RIO DOCE, 1997; VILLALOBOS, 1991; 

MELO, 1999). 

Os materiais de construção mais comum são derivados de materiais naturais 

como areia, argila, cal e pedra, que contêm traços de urânio, rádio, tório entre 

outros, e suas concentrações podem ser visualizadas na Figura 13. A exalação de 

radônio por meio desses materiais contribui para a exposição do indivíduo ao 

radônio e seus produtos de decaimento (RIO DOCE, 1997). 
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Figura 13 - A radioatividade em diversos materiais de construção 

Fonte: RUIPEREZ, 1978. 

 

Nos últimos 20 anos, vários estudos sugiram a respeito da medição da 

exalação de radônio em materiais de construção em muitos países, como: Grã-

Bretanha (ABU-JARAD et al., 1980), Finlândia (MUSTONEN, 1984), Arábia Saudita 

(AL-JARALLAH, 2001), Taiwan (CHING-JIANG et al., 1993), Grécia (SAVIDOU et 

al., 1996) e Turquia (TURHAN, 2008). 

Existem alguns fatores que podem limitar a acumulação do radônio liberado 

pelos materiais de construção, pelo solo e pela água no interior das construções, 

como: a meia-vida de 3,8 dias, a composição e propriedades geofísicas do solo, a 

natureza e o tipo da fundação do edifício, a natureza dos materiais de construção 

utilizados, a técnica da construção, a água utilizada no processo construtivo, o nível 

acima do solo, as dimensões dos cômodos, a taxa de ventilação da residência, o 

revestimento das paredes, etc.(ABU-JARAD et al., 1980). 

A maioria dos materiais de construção contêm pequenas quantidades de 

substâncias radioativas, pois, como já mencionado, são derivados de solos e de 
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rochas. Para ser utilizada na construção civil, a concentração de radioatividade deve 

estar dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos internacionais. Um meio de se 

contabilizar isso é através da observação dos níveis de ação, que limitam a 

exposição desses materiais nos ambientes. O nível de ação está relacionado com a 

alta dose efetiva dos radionuclídeos naturais, de forma que, se os materiais de 

construção forem compostos por esses radionuclídeos terão o índice de 

concentração de atividade maior que o nível de ação (FATHIVAND e AMIDI, 2006). 

Quando a exposição devido a radiação gama dos materiais de construção é 

limitada a 1 mSv/ ano, dificilmente o excesso de concentração de radônio liberado 

para o ar nos ambientes excederá o nível de referência. O índice de concentração 

de atividade é usado para avaliar se o nível de ação é excedido e é calculado a 

partir da concentração da atividade medida nos materiais de construção. Esse índice 

é calculado a partir da concentração da atividade do rádio, do tório e do potássio 

(FATHIVAND e AMIDI, 2006). 

Caso o índice de concentração de atividade exceda 1, é necessário observar 

se o nível de ação não é excedido, por meio de uma análise mais detalhada. Se o 

índice de concentração de atividade for 1 ou menor que 1, o material poderá ser 

utilizado (FATHIVAND e AMIDI, 2006). 

 O índice de concentração de atividade nos materiais de construção é 

calculado de acordo com a Equação 7: 

 

         ⁄          ⁄          ⁄                              (7) 

 

Nessa Equação,    ,     e    são as concentrações das atividades do 232Th, 

226Ra e 40K, expressa em Bq/kg. 

A Comissão Europeia de Proteção à Radiação publicou um documento de 

orientação, intitulado como Princípios de Proteção Radiológica sobre Radioatividade 

Natural dos Materiais de Construção, na qual recomenda que, na determinação do 

índice de concentração de atividade, a atividade específica dos materiais de 

construção seja convertida em um índice comparável ao nível de ação utilizado para 

medida de dose de radiação recebida por um indivíduo que ocupe esse ambiente 

(FATHIVAND e AMIDI, 2006). 
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Os materiais de construção podem aumentar a concentração de radônio nos 

ambientes em 10 Bq/m3 a 20 Bq/m3, podendo chegar a valores acima de 1000 

Bq/m3 (EUROPEAN COMMISSION, 1999). 

 

2.3.5 Níveis de referência 

 

Os níveis de referência são utilizados para se estabelecer uma ação, quando 

o valor de uma determinada grandeza ultrapassa os valores determinados. As 

medidas a serem tomadas dependerão da dose registrada, podendo ser apenas 

uma simples anotação da informação (Nível de registro), uma investigação sobre as 

causas e consequências (Nível de Investigação), ou medidas mais imediatas, como 

de intervenção (Nível de Intervenção). 

O Nível de Registro é utilizado quando as medidas de um programa de 

monitoração registram níveis tão baixos de radiação que não são de interesse, de 

modo que podem ser descartados. Nesse caso, apenas se anotam e arquivam 

esses resultados. 

O Nível de Investigação é o escolhido quando o valor da dose equivalente ou 

de entrada de material radioativo no corpo é considerado alto o suficiente para que 

se façam maiores investigações. 

Já o Nível de Intervenção é o mais radical e depende de cada situação, 

devendo ser pré-estabelecido, uma vez que irá interferir com a operação normal ou 

com a cadeia normal de responsabilidades da instituição (TAUHATA et al., 2003). 

As medidas remediadoras precisam ser realizadas quando a concentração 

média anual na área exceder o valor de 300 Bq/m3. Quando os valores se 

encontram entre 300 e 400 Bq/m3, medidas simples e de baixo custo geralmente são 

suficientes para solucionar o problema. Algumas dessas medidas podem incluir uma 

melhora no sistema de ventilação do local, alteração do sistema de isolamento 

térmico, entre outros (EISENBUD e GESELL, 1997; UNSCEAR, 2000).  

Já o nível de intervenção é necessário quando esses valores são maiores do 

que 600 Bq/m³, considerando um tempo de ocupação para a população de 7.000 

horas/ano. Como a fonte e as vias de exposição já estão presentes, a única ação 

para reduzir a exposição é a imediata intervenção do ambiente até que sejam 
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resolvidas as causas que levaram a um alto teor de radônio no ambiente (ICRP, 

1993). 

De acordo com US Enviromenmental Protection Agency (USEPA) a 

intervenção deve ser feita quando os valores de concentração estiverem acima de 

148 Bq/m3 (EPA, 2015a). 

Já para a WHO (2009) as concentrações indoor devem ser menores que 100 

Bq/m3, todavia se isso não for possível, o valor de referência deve ser o de 300 

Bq/m3, observando os fatores relacionados à incidência de câncer de pulmão (IAEA, 

2015; ICRP, 2014).  

No Brasil, a Posição Regulatória 3.01/007 da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN-NE 3.01, 2005) considera como valor de referência o valor de 10 

mSv/a para que se façam intervenções em locais nos quais ocorra exposição 

crônica (de longa duração). De acordo com a International Commision on 

Radiological Protection (ICRP) esse valor de 10 mSv/a corresponde a 300 Bq/m3 

(ICRP, 2008). 

Nas residências brasileiras encontram-se valores entre 200 e 600 Bq/m3, 

demonstrando que em alguns locais as concentrações estão elevadas (AMARAL, 

1992; MELO, 1999; MAGALHÃES, 1999; NEMAN, 2000; VEIGA et al., 2003; 

GERALDO et al., 2005; CORRÊA, 2006).  

Todos esses dados demonstram que o radônio é um grave problema de 

saúde pública. Devido a isso as suas concentrações indoor devem ser controladas e 

as questões relacionadas aos materiais de construção, como a camada emissora, 

devem ser explicadas. O mecanismo de transporte do radônio em materiais e na 

atmosfera é determinante nas concentrações em ambientes e, consequentemente, 

está relacionado à dose nos seres humanos. Fenômenos de transporte como a 

emanação e a exalação de radônio em materiais devem ser compreendidos de 

forma a auxiliar na relação entre a quantidade de radionuclídeos em materiais e sua 

provável contribuição à radioatividade no ambiente. 

A importância desse estudo pode ser evidenciada em termos de pesquisa 

cientifica observada em diversos documentos e trabalhos sobre o radônio, como: 

pesquisas das concentrações desse elemento em águas subterrâneas dos estados 

do Paraná e São Paulo; em cavernas do parque do Alto Ribeira (São Paulo); em 

materiais de construção comercializados no Paraná; em pedras ornamentais para 

exportação; em áreas de Campinas, Itu, Baixada Santista e Serra de São Vicente 
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(São Paulo); no complexo lagunar da Região dos Lagos (Rio de Janeiro), entre 

outras (CORRÊA, 2011; ALBERIGI, 2006; FIOR et al., 2012; DEL CLARO, 2013). 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Delimitação da pesquisa 

 

Essa dissertação tem por objetivos avaliar as concentrações de 222Rn no 

interior de ambientes e identificar a camada emissora que influencia na exalação 

desse gás em materiais de construção. 

A abordagem da pesquisa é quantitativa, uma vez que se vale de dados 

numéricos para analisar a concentração de radônio indoor e sua exalação dos 

materiais de construção. 

Além disso, esse estudo é interdisciplinar, pois necessita de um conjunto 

integrado de conhecimentos necessários para a sua realização. Diversas áreas 

foram abrangidas, como a química, materiais e a física, cada qual contribuindo com 

uma parcela de igual importância. A química pode ser encontrada nas reações 

químicas necessárias para a corrosão do detector, de forma a tornar os traços 

visíveis. A área de materiais é a envolvida pela confecção dos corpos de prova, bem 

como dos detectores e câmaras de difusão. Por fim, a física está representada por 

todo o conhecimento necessário sobre as radiações ionizantes e o seu 

comportamento quando interage com a matéria. 

Quanto ao nível de interpretação é considerada como exploratória e 

comprobatória, pois testa instrumentos para a pesquisa e objetiva comprovar uma 

tese, respectivamente. 

 

3.2 Medidas em ambientes indoor 

 

Para a realização dessa pesquisa foram expostos 40 detectores de estado 

sólido (CR-39), que foram instalados no interior e no exterior de 2 casas pré-

fabricadas, construídas em um ambiente experimental na UTFPR, na sede Ecoville. 

Esse projeto das casas sustentáveis foi concebido pela empresa Sustentábil – 

Sistemas Construtivos Carbono Zero – e foi lançado no Câmpus Curitiba da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sede Ecoville. O criador do sistema 

construtivo e diretor de operações da empresa foi o professor do Departamento 

Acadêmico de Construção Civil (DACOC) Carlos Alberto da Costa. 
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Uma dessas casas foi construída com materiais da República Tcheca (Casa 

1), que é a maior, possuindo 2 andares e a outra com materiais do Brasil (Casa 2), 

que possui somente o andar térreo.  

A Casa 1 foi feita com uma placa cimentícia externa da República Tcheca e a 

parte interna de drywall do Brasil. Já a Casa 2 foi feita com a placa cimentícia 

externa do Canadá e a parte interna de drywall do Brasil. 

A escolha dos materiais da República Tcheca se deve a estudos realizados 

em residências que apontaram Suécia, Noruega, Finlândia e República Tcheca 

como os países nos quais há a maior presença de radônio (UNSCEAR, 2006). 

Foram instalados 40 detectores CR-39 nas duas casas. Esse número se deve 

ao pequeno tamanho das casas, cada uma com cerca de 40 m2. Dessa forma, o 

número de 40 detectores foi considerado suficiente para o espaço que estava sendo 

avaliado. 

 Antes de realizar a instalação, o sistema de medição necessitou ser 

montado. Para tal, foi feita a limpeza das câmaras de difusão, que ficaram imersas 

em uma solução contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) durante 1 dia.  

Após esse período, as câmaras foram lavadas e secas. A utilização dessas 

câmaras de difusão – que podem ser vistas na Figura 14 - é importante, uma vez 

que elas promovem uma maior homogeneidade no processo de detecção do 

polímero e diminuem o depósito de produtos do decaimento do 222Rn, que se 

aderem à parede da câmara. 
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Figura 14 - Exemplos de câmaras de difusão 

Fonte: CORRÊA, 2006. 

 

A câmara de difusão utilizada no Laboratório de Física Nuclear Aplicada da 

UTFPR é feita com fibra de carbono de alta condutividade elétrica e tem por objetivo 

diminuir a deposição dos produtos de decaimento do radônio sobre o detector. Além 

disso, possui o formato semiesférico, 3 cm de diâmetro e volume sensível de 7,1 

cm³, conforme apresentado na Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Câmara de difusão aberta 

Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 16 ilustra a seção transversal de uma câmara de difusão composta 

por corpo (câmara semiesférica), suporte para filtro, detector, filtro e tampa, 

respectivamente nessa ordem de baixo para cima. 

 

Figura 16 - Seção transversal da câmara de difusão 

Fonte: URBAN e PIESCH, 1981. 

 

A tampa dessa câmara é vazada, de forma a permitir a passagem de ar para 

o seu interior, local em que o detector está localizado. Entre essa tampa e o 

detector, encontra-se o filtro. 

Existem dois tipos de filtros que podem ser utilizados: os de papel e os 

poliméricos. Os escolhidos para esse trabalho foram os filtros de papel, também 

conhecidos como filtros de borossilicato ou fibra de vidro, que podem ser 

visibilizados na Figura 17, e sua escolha se deve ao fato de possuir independência 

da temperatura, o que não ocorre com os filtros poliméricos.  

 

 

Figura 17 - Caixa com filtros de vidro ou borossilicato 

Fonte: Autoria própria. 
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Esses filtros são colocados na entrada da câmara com o objetivo de impedir a 

passagem dos aerossóis e possuem diâmetro de 37 mm. 

O detector utilizado é o polímero Columbia Resin 39 (CR-39) - que pode ser 

visualizado na Figura 18. Ele é colocado no interior dessas câmaras, em contato 

com o filtro, e é preso por um suporte com o formato de anel e material semelhante 

ao da câmara de difusão. 

 

 

Figura 18 - Detectores CR-39 em a) com plástico protetor e em b) sem o plástico protetor 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esse detector é utilizado devido às suas características: (1) sua sensibilidade 

à radiação alfa, com energia da ordem de keV até dezenas de MeV, (2) boa 

sensibilidade, (3) estabilidade, (4) alto grau de transparência óptica, (5) baixo 

“background” devido a radiação natural, (6) facilidade de aquisição e (7) instalação, 

(8) maior eficiência e (9) contraste ideal para a visualização dos traços. Além disso, 

possui pequena dependência com as condições de umidade e temperatura do 

ambiente. 

A função desse detector é registrar partículas alfa, emitidas pelo gás radônio 

durante o seu processo de desintegração. Essas partículas causam a formação de 

traços latentes, devido a danos na sua estrutura molecular que posteriormente, com 

a revelação química adequada, também chamada de etching eletroquímico, se 

tornam visíveis e podem ser contabilizados através do uso de um microscópio 

óptico. 

A montagem dos detectores ocorreu um dia antes de sua instalação, de modo 

a garantir que a exposição seja mínima, o que favorece a obtenção de uma medida 

mais fidedigna. 
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Durante essa etapa, os detectores foram instalados dentro das câmaras de 

difusão e entre o detector e a câmara foi colocado o filtro de borossilicato. O 

conjunto foi fechado e a câmara numerada, de forma a correlacionar o número do 

detector em seu interior com o da câmara, de forma a facilitar a relação entre o local 

e o número do detector que ficou exposto em determinada localidade. Essa 

montagem pode ser vista na Figura 19. 

 

Figura 19 - Sequência de montagem. Em A, o filtro foi colocado na câmara. Em B, adicionou-se o 
detector. Em C, pode-se ver o conjunto já montado e a câmara numerada 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida, os detectores foram instalados no interior e no exterior das 2 

casas, localizadas dentro da UTFPR, sede Ecoville. Os detectores foram 

posicionados em mobiliários afastados de fontes de calor não naturais, de pisos e de 

paredes, de maneira a garantir que a concentração de 222Rn registrada pelos 

detectores seja proveniente em sua maior parte do gás proveniente do ar e não dos 

materiais de construção. Esses pontos foram escolhidos de tal forma que os 

resultados das concentrações obtidas sejam os mais fidedignos possíveis. 
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O tempo de exposição foi de aproximadamente 4 meses, tempo considerado 

suficiente para fornecer os dados necessários e não deixar que haja sobreposição 

de traços. 

Após o período de exposição, os detectores foram recolhidos e a 

concentração de radônio foi estimada com base na densidade de traços, 

descontando o background e considerando o fator de calibração do sistema. O fator 

de calibração relaciona a densidade dos traços encontrados com a concentração de 

222Rn e o tempo de exposição.  

A revelação dos detectores CR-39 foi feita utilizando-se a revelação química 

por meio de uma solução 6,25M de hidróxido de sódio (NaOH), em banho-maria, a 

70ºC, durante 14 horas, como visto na Figura 20. Esse tempo de revelação permite 

a obtenção de traços com o tamanho de 50 µ. 

 

 
Figura 20 - Equipamento utilizado para o banho-maria 

Fonte: Autoria própria. 

 
Esse processo de revelação foi feito com o objetivo de corroer 

homogeneamente a superfície do detector a uma velocidade que depende tanto da 

temperatura quanto da concentração da substância, fazendo com que esse traço se 

torne visível. 

O formato que esse traço terá dependerá da energia e do ângulo de 

incidência da partícula que o produziu. Dessa maneira, quanto menor a energia 

maior o diâmetro que o traço possuirá, pois foi corroído em um período de tempo 

maior, como se pode observar na Figura 21. 
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Figura 21 - Corrosão provocada pela revelação química em energias e tempos diferentes 

Fonte: Tommasino, 1990. 

O tempo de revelação não deve ser muito longo para evitar que ocorra 

sobreposição dos traços, prejudicando a medida. 

Os detectores utilizados como background foram revelados pelo mesmo 

processo químico. A determinação do background é muito importante devido ao fato 

de os detectores serem montados um dia antes da sua instalação. Nesse dia, eles já 

estavam sendo expostos e mensurando a concentração de radônio, então, para a 

obtenção de uma medida mais fidedigna, essa concentração deve ser 

desconsiderada. Logo, o background é utilizado para definir o zero da calibração e 

seu erro associado.  

Para realizar a contagem dos traços foi utilizado um microscópio óptico com 

um tubo de observação binocular e com oculares com aumento de 10 vezes e 

objetivas com aumento de 10 vezes. Essa contagem foi feita de forma manual, com 

o auxílio de um contador automático e uma tela de divisão da área de visualização.  

As duas superfícies do detector detectam as partículas alfa, entretanto, para a 

contagem dos traços foi utilizada a superfície do detector que não fica em contato 

direto com o filtro de fibra de vidro, pois nessa face a distribuição dos traços é mais 

uniforme, ou seja, ocorrem menos sobreposições, além disso, esse lado recebe 

menos partículas alfa emitidas por subprodutos do decaimento do radônio. As 

imagens microscópicas de um detector CR-39 após revelação podem ser 

visualizadas na Figura 22. 
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Figura 22 - Imagem microscópica de um detector CR-39 após revelação  

Fonte: CORRÊA, 2011. 

 
Os cálculos das concentrações de radônio foram obtidos a partir da 

metodologia de calibração desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN) em conjunto com o Laboratório de Física Nuclear 

Aplicada da UTFPR. 

A equação de calibração utilizada pode ser vista na Equação 8, em que   é a 

concentração de radônio em Bq/m3 e   é o número de traços/hora de exposição em 

1 cm2 do detector. 

 

                                                              (8) 

 

O cálculo realizado para encontrar o valor de n pode ser visto na Equação 9: 

 

                                                                                                             (9) 

 

Em que    é o número de traços encontrados,    é média dos valores do 

background e    é o número de horas de exposição. O valor de 0,5625 cm2 

corresponde à área lida do detector. 

A última etapa consistiu em uma comparação dos resultados encontrados 

com as normas estabelecidas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica.  

A partir dos resultados encontrados foi emitido um parecer em relação às 

concentrações de 222Rn. Esse parecer pode ser visto no Apêndice A. Esse parecer 

exibe dados como número de detectores instalados, período de exposição, locais de 

instalação, concentração e erro em Bq/m3.  
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Além disso, o parecer apresenta também uma conclusão, trazendo os valores 

de referência dos órgãos reguladores, como United Nations Scientific Committee on 

the Effectsof Atomic Radiation (UNSCEAR) e (International Commissionon 

Radiological Protection) ICRP. Por fim, recomenda-se ou não a tomada de medidas 

mitigadoras. 

 

3.3 Medidas preliminares em argamassa de cimento e concreto  

 

Para determinar a camada emissora de radônio em materiais de construção 

foram feitas amostras de dois materiais, um de concreto e outro de argamassa de 

cimento.  

Para produzir os corpos de prova, primeiramente, foi feita a caracterização 

dos agregados através de ensaios de composição granulométrica, massa específica 

e massa unitária, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR NM 248:2003 - Agregados - 

Determinação da composição granulométrica; ABNT NBR NM 52:2009 - Agregado 

graúdo - Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção 

de água; ABNT NBR NM 52:2009 - Agregado miúdo - Determinação da massa 

específica e massa específica aparente; e ABNT NBR NM 45:2006 - Agregados - 

Determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2003; ABNT, 2009; 

ABNT, 2006). 

Com base nos resultados da caracterização, foram realizados cálculos da 

quantidade de material necessário para a produção dos corpos de prova de 

argamassa e de concreto, por meio dos traços de concreto e argamassa mais 

comuns na construção civil: 1:2:3:0,5 (cimento:areia:brita:água) para o concreto e 

1:1:6 (cimento:cal:areia) para a argamassa, sendo a quantidade de água adicionada 

de forma expedita. O cimento utilizado foi do tipo CPIIZ-32, cuja massa específica é 

2,96 g/cm3 - NBR NM 23:2000 (ABNT, 2000) - e foi fornecida pelo fabricante. 

Foram feitos três corpos de prova de cada tipo (concreto e argamassa), no dia 

29/10/2014, no formato cilíndrico com 10 cm de diâmetro e 20 cm de espessura. 

Eles ficaram em processo de cura durante 24 horas e, depois de desmoldados, 

permaneceram durante aproximadamente sete dias em câmara úmida, em um 

tanque com água e cal.  
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O processo de corte dos corpos de prova foi realizado aproximadamente sete 

dias após a retirada da câmara úmida, com o auxílio de uma serra com disco 

diamantado. Esses corpos de prova foram cortados de maneira a obter corpos de 

prova feitos com 5 espessuras diferentes da seguinte forma: 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm 

e 5 cm, como observado na Figura 23. Foram feitas 3 amostras de cada espessura, 

totalizando 15 corpos de prova de concreto e 15 de argamassa. 

 

 

Figura 23 - Corpos de prova com 5 espessuras diferentes  

Fonte: Autoria própria. 

 

Depois que os corpos de prova estavam prontos, realizou-se a exposição dos 

detectores. Foram utilizados detectores CR-39, que foram colocados em contato 

com a superfície superior dos corpos de prova, de acordo com a Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 - Detectores CR-39 sobre os corpos de prova 

Fonte: Autoria própria. 
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Foram colocados 3 detectores em cada corpo de prova, totalizando 90 

detectores. Somente a parte de cima dos detectores estava com a camada 

protetora, pois isso evita o aparecimento de traços nessa face, de modo a melhorar 

e facilitar a leitura. Foram colocados 3 detectores em cada corpo de prova, porque 

esse número foi considerado suficiente pela área disponível. A 1ª retirada dos 

detectores ocorreu após 21 dias e 2ª retirada após 47 dias. A retirada foi feita em 

duas datas diferentes com a finalidade de se identificar qual seria o melhor tempo de 

exposição para os detectores que futuramente seriam expostos. 

O passo seguinte foi a revelação e subsequente leitura dos detectores, que foi 

realizada da mesma forma que a revelação dos detectores indoor, através do uso de 

revelação química por meio de uma solução 6,25M de NaOH, em banho-maria, a 

70ºC, durante 14 horas (CORRÊA, 2011). 

Para realizar a contagem dos traços foi utilizado o mesmo microscópio óptico, 

com o auxílio de um contador automático e uma tela de divisão da área de 

visualização.  

O lado do detector utilizado para se realizar a leitura foi aquele que ficou em 

contato com as superfícies de concreto e de argamassa.  

Entretanto, essa leitura apresentou a formação de focos (aglomerados de 

traços que se sobrepõem e dificultam a leitura), que podem ter ocorrido devido à 

presença de poros, partículas de brita ou brita e areia. 

Devido a isso, optou-se pela fabricação de novos corpos de prova feitos 

exclusivamente de cimento (pasta de cimento), de modo a tentar eliminar a presença 

desses focos. 

 

3.4 Contabilização dos traços de emissão de radônio em pasta de cimento  

 

Os novos corpos de prova feitos de pasta de cimento (somente cimento com 

água), foram feitos com um traço de 1:0,41 (cimento:água). Procurou-se utilizar a 

menor quantidade de água, com o objetivo de se evitar a retração dos corpos de 

prova e possíveis fissuras. 

Para fazer a mistura, a água foi adicionada aos poucos ao cimento. O cimento 

utilizado foi do tipo CPIIZ-32 - NBR NM 23:2000 (ABNT, 2000). A moldagem dos 

corpos de prova de cimento foi feita de forma similar aos de concreto e argamassa. 
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Nesse processo de moldagem, os corpos de prova foram produzidos em 

diferentes espessuras, sem a necessidade de cortes. Isso foi possível através do 

auxílio de marcações nos moldes cilíndricos, devido à dificuldade para se realizar os 

cortes com a serra com disco diamantado. Foram produzidos 3 corpos de prova de 

cada espessura, totalizando 15 corpos de prova, sendo que as espessuras são de 

1,5 cm, 2,6 cm, 2,8 cm, 3,8 cm e 4,6 cm. Os corpos de prova ficaram em processo 

de secagem durante 24 horas e depois de desmoldados permaneceram durante 

aproximadamente sete dias em câmara úmida, em um tanque com água saturada de 

cal. 

Após a sua confecção, foram posicionados 3 detectores CR-39 em cima de 

cada corpo de prova, como visualizado na Figura 25, totalizando 45 detectores.  

 

 

Figura 25 - Detectores CR-39 expostos em corpos de prova de cimento 

Fonte: Autoria própria. 

 

Depois de 35 dias de exposição, os detectores foram retirados. Esse tempo 

de 35 dias, de acordo com os resultados da pesquisa preliminar, foi considerado 

suficiente para a obtenção dos traços. 

As medições foram feitas no Laboratório de Física Nuclear Aplicada da 

UTFPR, onde os parâmetros relativos à temperatura, pressão e umidade foram 

constantes, ou seja, não tiveram variações significativas. 
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Depois, esses detectores foram revelados pelos mesmos processos já 

descritos no item 3.3. 

Por fim, foi feita a contagem de traços no microscópio óptico. 

 

3.4.1 Medidas da concentração de radônio - pasta de cimento 

 

Com o objetivo de se determinar a concentração de radônio exalada pelos 

corpos de prova feitos de pasta de cimento, 5 corpos de prova foram inseridos no 

interior de frascos de vidro, com volume de 3,2 litros, como pode ser visualizado na 

Figura 26. As espessuras dos corpos de prova são de 1,5 cm, 2,6 cm, 2,8 cm, 3,8 

cm, 4,6 cm.  

 

 

Figura 26 - Frascos com amostras durante a mensuração da concentração de radônio 

Fonte: Autoria própria. 

 

Antes da instalação, houve a preparação dos corpos de prova, na qual as 

partes inferior e lateral foram seladas e, na parte superior, única que não foi selada, 

foi adicionado um filtro para prevenir partículas suspensas na atmosfera de medição, 

como apresentado na Figura 27. 
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Figura 27 - Corpos de prova selados e com filtro na parte superior 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após o período de 30 dias, utilizado para atingir o equilíbrio secular, foram 

instalados 3 detectores CR-39 no interior dos frascos. Os detectores foram 

instalados previamente na parte inferior de tampas adicionais e houve a troca de 

tampas de forma expedita, com o intuito de alterar o mínimo possível as condições 

de equilíbrio secular. Esses detectores ficaram expostos durante 16 dias. Esse 

tempo demonstrou ser suficiente para a obtenção dos dados, sem que houvesse 

sobreposição dos traços. 

Depois desse período os detectores foram revelados e a sua concentração foi 

determinada de acordo com a Equação 8, como já mencionado no item 3.2. 

O cálculo realizado para encontrar o valor de n pode ser visto na Equação 10: 

 

                                                         (10) 

 

Em que    é o número de traços encontrados e    é o número de horas de 

exposição (384 horas). O valor de 0,3937 cm2 corresponde à área lida do detector. 

 

3.5 Contabilização dos traços de emissão de radônio em argamassa com areia com 

alta atividade de radônio  

 

Com o objetivo de se melhorar o trabalho estatístico foram preparados corpos 

de prova contendo areia com alta atividade de radônio.  

Para a confecção dos corpos de prova, o traço foi calculado com base na 

utilização de 1 kg de areia com alta atividade de radônio. O traço foi definido na 

proporção de 1:1:0,6 (cimento:areia:água), objetivando valer-se da menor 

quantidade de água para evitar a retração e possíveis fissuras. O cimento utilizado 
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foi do tipo CP V ARI - NBR 7214:2015 (ABNT, 2015). A diferença entre os tipos de 

cimento utilizados não são expressivas, pois, para efeitos de difusão do radônio dos 

corpos de prova, foi considerado que as diferenças das características dos tipos de 

cimento não tinham influência relevante.  

Os corpos de prova de areia com alta atividade de radônio possuem 10 cm de 

diâmetro. No processo de moldagem, os corpos de prova foram produzidos em 

diferentes espessuras, sem a necessidade de cortes. Isso foi possível através do 

auxílio de marcações nos moldes cilíndricos, devido à dificuldade para se realizar os 

cortes com a serra com disco diamantado e suas espessuras variaram em 1,4 cm, 

2,3 cm, 2,9 cm, 3,5 cm e 4,2 cm. A diferença entre as espessuras dos corpos de 

prova feitos de pasta de cimento e de argamassa com areia com alta atividade de 

radônio não é relevante, uma vez que são feitas comparações entre os corpos de 

prova de mesmo material. 

Depois de misturados e moldados, os corpos de prova foram colocados em 

câmara úmida durante 24 horas para secagem. Depois de desmoldados, 

permaneceram dez dias submersos em tanque com água saturada de cal. Após 

esse período de imersão, continuaram em repouso por sete dias no interior da 

câmara úmida e quatro dias no ambiente. 

Após a sua confecção, esses corpos de prova passaram pelas mesmas 

etapas que os corpos de prova feitos de concreto e argamassa (que podem ser 

encontradas no item 3.3). Para evitar os focos observados no item 3.3, o que levaria 

a contagens errôneas e imprecisas, montou-se um esquema experimental, no qual 

os 30 detectores ficaram confinados sobre os corpos de prova, mas sem contato 

direto com os mesmos, por meio de um suporte de PVC, anteriormente limpo com 

EDTA, como visto na Figura 28. Os detectores ficaram presos em uma fita adesiva, 

que foi colada na parte superior desse sistema. Nesse caso, foram instalados 6 

detectores sobre cada corpo de prova, pois foi feito apenas 1 corpo de prova de 

cada espessura. Isso ocorreu devido à disponibilidade de areia ativa (areia com alta 

atividade de radônio) para a confecção dos corpos de prova.  
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Figura 28 – Amostras com suporte de PVC utilizado para que os detectores não fiquem em 
contato com os corpos de prova 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esses detectores foram retirados após 7 dias de exposição que, no caso dos 

corpos de prova feitos com areia com alta atividade de radônio, foi considerado 

suficiente para a obtenção dos traços. 

As medições foram feitas dentro do Laboratório de Física Nuclear Aplicada da 

UTFPR, onde os parâmetros relativos à temperatura, pressão e umidade foram 

constantes, ou seja, não tiveram variações significativas. 

No processo de contagem de traços, fez-se uma amostragem de três áreas, 

de 0,075cm2 cada, em cada detector, obtendo-se assim, uma média e erro 

associado para esta leitura. Depois, esses detectores foram revelados pelos 

mesmos processos já descritos no item 3.3. Por fim, foi feita a contagem de traços 

no microscópio óptico.  

 

3.5.1 Medidas da concentração de radônio - argamassa com areia com alta 

atividade de radônio 

 

Com o objetivo de se determinar a concentração de radônio exalada pelos 

corpos de prova com alta atividade de radônio, 5 corpos de prova foram inseridos no 

interior de frascos de vidro, com volume de 3,2 litros. As espessuras dos corpos de 

prova são de 1,4 cm, 2,3 cm, 2,9 cm, 3,5 cm e 4,2 cm. 
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Antes da instalação, houve a preparação dos corpos de prova, na qual as 

partes inferior e lateral foram seladas e, na parte superior, única que não foi selada, 

foi adicionado um filtro para prevenir partículas suspensas na atmosfera de medição. 

Após o período de 30 dias, utilizado para atingir o equilíbrio secular, foram 

instalados 3 detectores CR-39 no interior de cada um dos frascos. Os detectores 

foram instalados previamente na parte inferior de tampas adicionais e houve a troca 

de tampas de forma expedita, com o intuito de alterar o mínimo possível as 

condições de equilíbrio secular. Esses detectores ficaram expostos durante 

aproximadamente 4 horas. Esse período de 4 horas foi utilizado devido a 

experimentos previamente efetivados, que determinaram que esse tempo é 

suficiente para a obtenção de um número suficiente de traços. 

Depois desse período os detectores foram revelados, foi feita a contabilização 

dos traços e a concentração da atividade de radônio foi calculada de acordo com a 

Equação 8, como já mencionado no item 3.2. 

O cálculo realizado para encontrar o valor de n pode ser visto na Equação 11: 

 

                                                          (11) 

 

Em que    é o número de traços encontrados e    é o número de horas de 

exposição (4 horas). O valor de 0,0025 cm2 corresponde à área lida do detector. 

 

3.6 Medidas do fluxo de exalação de radônio em um cômodo padrão 

 

 Para determinar qual a efetiva contribuição das concentrações de radônio em 

um ambiente indoor, foi mensurado o fluxo de exalação de radônio nos corpos de 

prova fabricados com pasta de cimento, utilizando a Equação 12: 

 

                        ⁄                  ⁄                              (12) 

 

Nessa Equação,   representa o fluxo de exalação de radônio, em Bq/m².h, 

     é a concentração de radônio medida com o detector CR-39, em Bq/m³,     é o 

volume do frasco menos o volume do corpo de prova, em litros,   é a área da 
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amostra que está exalando o radônio, em m², e   é a constante de decaimento de 

radônio, em segundos. 

 Os resultados do fluxo de exalação de radônio foram extrapolados para o 

cômodo padrão, cujas dimensões definidas pela UNSCEAR (2000) são de 5m x 4m 

x 2,8m (largura x profundidade x altura). Dessa forma, a contribuição do fluxo de 

exalação para a concentração de radônio no cômodo padrão (contribuição do fluxo) 

foi obtida a partir da Equação 13:  

 

       ⁄            ⁄                                     (13) 

 

Nessa Equação,    corresponde o fluxo de exalação de radônio no cômodo 

padrão, em Bq/m³,   é a área, em m², e   é o volume do cômodo padrão, em m³.  

 Essa Equação considera que o acúmulo da concentração de radônio depende 

de uma taxa de troca de ar de 1h-1 (UNSCEAR, 2000). 

Os erros associados ao fluxo de exalação no cômodo padrão foram obtidos 

através da propagação dos erros das variáveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4.1 Medidas de radônio indoor 

 

O cálculo das concentrações de radônio nos 40 detectores foi feito com base 

na Equação 8, anteriormente citada. 

Os resultados das concentrações, em Bq/m3, e os erros associados à medida, 

também em Bq/m3, estão contemplados nas Tabelas 3, 4 e 5, que mostram os 

valores encontrados para a Casa 1 (construída com os materiais da República 

Tcheca), que é a maior, possuindo 2 andares (Tabela 3); para a Casa 2 (construída 

com os materiais do Brasil), que possui somente o andar térreo (Tabela 4); e para o 

Exterior das casas (Tabela 5). 

Além dos valores das concentrações e dos erros, também são apresentadas 

as médias dos resultados, dos erros e o desvio padrão. O local específico, que 

também pode ser encontrado nas Tabelas, é utilizado para facilitar na localização 

das câmaras de difusão. 

 

Tabela 3 - Resultado da tomada de dados na Casa 1 

Local geral Local específico 
Concentração 

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

Casa 1 Gaveta da cozinha 12,5 0,9 

Casa 1 Chuveiro do banheiro 7,7 0,6 

Casa 1 Lateral do exaustor 5,2 0,4 

Casa 1 Toalheiro do banheiro 15,0 1,1 

Casa 1 Mesinha na sala 13,6 1,0 

Casa 1 Móvel acima da geladeira  8,0 0,6 

Casa 1 Piso da cozinha 3,0 0,2 

Casa 1 Dentro do vaso de plantas falsas  22,7 1,7 

Casa 1 Luminária da cozinha 8,0 0,6 

Casa 1 Prateleira em cima da geladeira 7,5 0,6 

Casa 1 Banqueta próxima à parede 7,5 0,6 

Casa 1 Em cima do armário de copos da cozinha 8,6 0,6 

Casa 1 Pé do sofá 8,2 0,6 

Casa 1 Vão embaixo do forno da cozinha 16,1 1,2 

Casa 1 Na porta do guarda-roupa  3,9 0,3 

                                                                                                                                                              (continua) 
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Tabela 3 - Resultado da tomada de dados na Casa 1 

Local geral Local específico 
Concentração 

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

Casa 1 Próximo à entrada da casa  14,5 1,1 

 

Média dos Resultados 10,1 

 

 

Desvio Padrão (σ) 5,2 

 

 

Erro final 1,3 

 

 

Resultado (média ± erro)  10,1 ± 1,3 

  

Tabela 4 - Resultado da tomada de dados na Casa 2 

Local geral Local específico 
Concentração 

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

Casa 2 Gaveta do criado mudo no quarto de casal 6,6 0,5 

Casa 2 Pé do armário da cozinha 14,3 1,1 

Casa 2 Almofada vermelha do quarto de solteiro 2,0 0,2 

Casa 2 Embaixo da mesa da cozinha 0,0 0,0 

Casa 2 Parafuso próximo do teto do quarto de casal 13,6 1,0 

Casa 2 Armário da cozinha na prateleira de cima 15,5 1,1 

Casa 2 Armário da cozinha na prateleira de baixo 11,4 0,8 

Casa 2 Em cima da prateleira da cozinha 5,2 0,4 

Casa 2 Atrás do fogão 6,1 0,5 

Casa 2 Atrás do lavatório do banheiro 5,5 0,4 

Casa 2 Preso no baú do quarto 0,9 0,1 

Casa 2 No porta papel higiênico 0,7 0,1 

Casa 2 Guarda roupa, no quarto de solteiro 8,9 0,7 

Casa 2 No amplificador embaixo da televisão 7,3 0,5 

Casa 2 Escrivaninha do quarto 6,8 0,5 

Casa 2 Tanque de lavar do lado externo 12,7 0,9 

Casa 2 Próximo à entrada da casa  12,7 0,9 

Casa 2 Na lavanderia sobre a lâmpada 12,5 0,9 

 

Média dos Resultados 7,8 

 

 

Desvio Padrão (σ) 4,9 

 

 

Erro final 1,1 

 

 

Resultado (média ± erro) 7,8 ± 1,1  
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Tabela 5 - Resultado da tomada de dados no exterior 

Local geral Local específico 
Concentração 

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

Exterior Registro de água na porta externa 15,9 1,2 

Exterior No cano de coleta de água da chuva 13,6 1,0 

Exterior Planta ao lado da entrada 18,2 1,3 

Exterior Jardim próximo ao banco 2,5 0,2 

Exterior Pilares metálicos na garagem 7,3 0,5 

 

Média dos Resultados 11,5 

 

 

Desvio Padrão (σ) 6,5 

 

 

Erro final 2,9 

 

 

Resultado (média ± erro) 11,5 ± 2,9 

  

Os resultados demonstraram que nenhuma das medidas apresentou alta 

concentração de atividade de radônio, sequer ultrapassou o limite de atenção. Além 

disso, nenhuma das câmaras de difusão foi perdida. 

As concentrações mais altas foram encontradas na Casa 1 e no Exterior, 

como pode ser visto na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Locais com os maiores valores de concentração de 222Rn 

Local geral Nº de traços/cm2 
Concentração  

(Bq/m3) 
Erro 

(Bq/m3) 

Casa 1 153 22,7 1,7 

Exterior 133 18,2 1,3 

Casa 1 124 16,1 1,2 

 

Todos os locais medidos apresentaram concentrações de radônio abaixo de 

300 Bq/m3, sendo que a média para a Casa 1 ficou em 10,1±1,3 Bq/m3, para a Casa 

2 foi de 7,8±1,1 Bq/m3 e para o Exterior ficou em 11,5±2,9 Bq/m3, sendo menor do 

que as médias encontradas até agora em residências e postos de trabalho da cidade 

de Curitiba - PR (CORRÊA, 2011; DEL CLARO, 2013).  

Não foram encontradas diferenças significativas entre as concentrações de 

radônio das casas construídas com materiais da República Tcheca (Casa 1) e as 

construídas com materiais do Brasil (Casa 2). 

Por fim, considerando os valores obtidos das concentrações das medidas 

realizadas nos locais mencionados acima, não há recomendações quanto a 
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possíveis ações mitigadoras a serem adotadas, uma vez que esses valores não 

ultrapassaram o valor de 300 Bq/m³, recomendado pelos órgãos regulamentadores. 

Após as medidas serem feitas, foi emitido um parecer técnico em que 

aparecem dados como o número de detectores instalados, o período de exposição, 

os locais de instalação, a concentração em Bq/m3, o erro em Bq/m3 e uma 

conclusão, que utiliza como valores comparativos os limites de referência de 

referência dos órgãos reguladores, como UNSCEAR (2000) e ICRP (1993). Esse 

parecer pode ser visto no Apêndice A. 

 

4.2 Medidas preliminares em argamassa de cimento e concreto 

 

Os resultados obtidos nas medidas preliminares podem ser visualizados nas 

Tabelas 7 e 8.  Nessas Tabelas, são apresentados dados, como: tipo de material 

(concreto e argamassa de cimento), a espessura (1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm e 5 cm), o 

número de focos encontrados, o número de traços, a média e o erro associado a 

medida. 

 

Tabela 7 – Avaliação do número de traços de acordo com a espessura de 

Concreto e de Argamassa, com revelação após 21 dias 

Espessura Amostra Nº focos Nº traços Amostra Nº focos Nº traços 

1 cm Concreto A 2 208 Argamassa A 1 168 

1 cm Concreto B 0 92 Argamassa B 0 153 

1 cm Concreto C 0 125 Argamassa C 0 197 

    Média ± erro 142±45   Média ± erro 173±17 

2 cm Concreto A 0 197 Argamassa A 0 173 

2 cm Concreto B 1 172 Argamassa B 0 150 

2 cm Concreto C 1 298 Argamassa C 0 169 

    Média ± erro 222±51   Média ± erro 164±9 

3 cm Concreto A 2 123 Argamassa A 0 155 

3 cm Concreto B 0 134 Argamassa B 0 158 

3 cm Concreto C 1 122 Argamassa C 1 168 

    Média ± erro 126±5   Média ± erro 160±5 

                                                                                                                                                              (continua) 
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Tabela 7 – Avaliação do número de traços de acordo com a espessura de 

Concreto e de Argamassa, com revelação após 21 dias 

Espessura Amostra Nº focos Nº traços Amostra Nº focos Nº traços 

4 cm Concreto A 0 172 Argamassa A 1 171 

4 cm Concreto B 1 143 Argamassa B 0 196 

4 cm Concreto C 2 175 Argamassa C 0 137 

    Média ± erro 163±13   Média ± erro 168±23 

5 cm Concreto A 0 363 Argamassa A 0 186 

5 cm Concreto B 0 40 Argamassa B 1 167 

5 cm Concreto C 1 148 Argamassa C 1 212 

    Média ± erro 184±125   Média ± erro 188±17 

 

Tabela 8 - Avaliação da média de traços de acordo com a espessura de 

Concreto e de Argamassa, com revelação após 47 dias 

Espessura Amostra Nº focos Nº traços Amostra Nº focos Nº traços 

1 cm Concreto A vários 111 Argamassa A 0 408 

1 cm Concreto B vários 289 Argamassa B 1 314 

1 cm Concreto C 2 82 Argamassa C 1 241 

    Média ± erro 161±85   Média ± erro 321±64 

2 cm Concreto A 6 357 Argamassa A 2 288 

2 cm Concreto B 0 99 Argamassa B 0 185 

2 cm Concreto C vários 134 Argamassa C 0 46 

    Média ± erro 197±107   Média ± erro 173±92 

3 cm Concreto A 0 234 Argamassa A 0 373 

3 cm Concreto B 0 137 Argamassa B 0 129 

3 cm Concreto C vários 279 Argamassa C 0 178 

    Média ± erro 217±55   Média ± erro 227±98 

4 cm Concreto A vários 217 Argamassa A vários 204 

4 cm Concreto B 2 83 Argamassa B vários 321 

4 cm Concreto C 1 276 Argamassa C 1 105 

    Média ± erro 192±75   Média ± erro 210±82 

5 cm Concreto A 1 522 Argamassa A 0 196 

5 cm Concreto B 3 152 Argamassa B 0 289 

5 cm Concreto C 0 106 Argamassa C 1 118 

    Média ± erro 260±174   Média ± erro 203±157 

 

Esses focos visualizados podem ter ocorrido devido à presença de poros, 

partículas de brita ou brita e areia. Outras inferências possíveis a partir dos 

resultados foram de que a espessura de 1 cm já possa ser a camada emissora de 

radônio.  
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4.3 Contabilização dos traços de emissão de radônio em pasta de cimento 

 

A análise das imagens dos detectores CR-39 no microscópio confirmou as 

suspeitas de que a brita e areia eram os responsáveis pela presença dos focos, uma 

vez que os novos corpos de prova não apresentaram focos.  

Para realizar a análise estatística, os dados referentes a cada espessura 

foram agrupados e foram calculadas as médias, os desvios e os erros associados, 

cujos valores podem ser vistos na Tabela 9.  

Ressalta-se que o erro sistemático foi considerado muito menor que o desvio 

no valor médio e, portanto, o erro das medidas é igual ao desvio no valor médio. 

 

Tabela 9 - Número de traços referentes a cada espessura de pasta cimento 

 

Espessura 

1,5 cm 

Espessura 

2,6 cm 

Espessura 

2,8 cm 

Espessura 

3,8 cm 

Espessura 

4,6 cm 

 

766 1028 886 858 792 

 

815 993 828 679 791 

 

843 889 937 979 833 

 

676 899 746 645 754 

 

659 717 940 611 660 

 

696 659 697 740 925 

 

757 710 736 767 728 

 

770 674 721 922 805 

 

872 619 833 920 895 

Média 762 799 814 791 798 

Desvio padrão 74 154 93 134 81 

Desv no val médio 25 51 31 45 27 

Média + desv pad 836 953 907 925 879 

Média - desv pad 688 645 721 657 717 

Média ± erro 762±25 799±51 814±31 791±45 798±27 

 

Por meio da análise de dados espúrios conclui-se que, para o número limitado 

de 9 dados, a amostragem ficou bem representada por uma gaussiana, com 

aproximadamente 2/3 (dois terços) dos dados entre a média ± o desvio padrão.  

As médias e os erros mostraram que os valores entre as espessuras 1,5 e 4,6 

cm flutuaram pouco, variando de 762±25 traços, na espessura de 1,5 cm a 814±31 

traços na espessura de 2,8 cm. 
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A análise das diferenças, que pode ser vista no Apêndice B, demonstrou que, 

mesmo para apenas 1 erro (68%), o erro da diferença é muito maior que a própria 

diferença. Dessa forma, não há diferença estatística entre os dados, o que indica 

que a espessura de 1,5 cm já se configura como um limite superior para a camada 

emissora de radônio. 

 

4.3.1 Medidas da concentração de radônio - pasta de cimento 

 

O cálculo das concentrações de radônio foi feito com base na Equação 8. 

Os 3 detectores de cada espessura foram reunidos e foi feita a média do 

número de traços, o desvio padrão, o desvio padrão corrigido, o desvio no valor 

médio, a concentração e o erro e os resultados podem ser vistos na Tabela 10. Os 

resultados das concentrações e os erros estão em Bq/m3.  

Para obter o erro associado à medida foi utilizada a fórmula de propagação 

dos erros. 

 

Tabela 10 - Concentração de radônio em pasta de cimento 

Espessura  
(cm) 

Média 
do núm. 
traços 

Desvio 
padrão 

Desvio padrão 
corrigido 

Desvio no 
val méd do 
núm. traços 

Concentração  
(10

2
 Bq/m

3
) 

1,5 1674 57 76 44 45±4 

2,6 1038 123 163 94 28±3 

2,8 2842 495 654 377 76±12 

3,8 1170 175 232 134 31±4 

4,6 4319 144 191 110 116±9 

 

 Os valores não configuram, aparentemente, um crescimento expressivo por 

conta dos erros associados. Dessa forma, foi feito um ajuste de uma reta aos dados, 

com o programa OriginPro 8, que fez os cálculos e ajustes de forma automática, 

para confirmar essa premissa, como pode ser visto na Figura 29. 
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Figura 29 - Concentração de radônio em pasta de cimento nas diferentes espessuras 

Fonte: Autoria própria. 

 

O ajuste, que leva em consideração os erros menores, mostra pequeno 

crescimento (tangente) da reta, corroborando a afirmação feita anteriormente. 

Assim, os resultados obtidos para concentrações confirmam, em uma análise geral, 

que não há aumento expressivo da exalação com o aumento da espessura. 

 

4.4 Contabilização dos traços de emissão de radônio em argamassa com areia com 

alta atividade de radônio  

 

O sistema de PVC se mostrou eficiente para evitar a presença dos focos, uma 

vez que os novos corpos de prova não os apresentaram.  

Para realizar a análise estatística, os dados referentes a cada espessura 

foram agrupados e foram calculados as médias, os desvios e os erros associados, 

cujos valores podem ser vistos na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Número de traços referentes a cada espessura de argamassa 

com areia com alta atividade de radônio 

 

Espessura  
1,4 cm 

Espessura  
2,3 cm 

Espessura  
2,9 cm  

Espessura  
3,5 cm 

Espessura  
4,2 cm 

 

472 214 282 533 312 

 

325 332 283 351 282 

 

346 354 309 682 353 

 

303 338 321 659 256 

 

412 367 318 542 1233 

 

408 288 296 609 280 

 

337 225 262 512 263 

 

446 409 294 332 327 

 

342 388 266 607 383 

 

269 316 328 646 238 

 

417 344 310 606 1134 

 

485 306 299 553 266 

 

410 231 328 505 269 

 

438 426 290 346 294 

 

276 332 266 564 419 

 

245 237 309 661 243 

 

442 345 298 545 1253 

 

470 335 297 605 228 

Média 380 322 298 548 446 

Desvio padrão 76 62 20 107 354 

Desv no val médio 18 15 5 25 83 

Média + desv pad 456 384 318 655 800 

Média - desv pad 304 260 278 441 92 

Média ± erro 380±18 322±15 298±5 548±25 446±83 

 

Observa-se que o número de traços contabilizados para corpos de prova 

feitos com areia ativa é bem menor do que os obtidos para corpos de prova de pasta 

de cimento. Isso é explicado pelo fato de que a leitura dos corpos de prova foi feita 

de maneira diferenciada, devido ao grande número de traços encontrados nos 

detectores que ficaram expostos à areia com alta atividade de radônio. Em 

condições de leituras semelhantes, o número de traços encontrados nos detectores 

expostos à areia radioativa seria muito maior do que o número de traços 

encontrados nos corpos de prova feitos de pasta de cimento. 

Como o erro sistemático foi considerado muito menor que o desvio no valor 

médio, o erro das medidas é considerado igual ao desvio no valor médio.  
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Por meio da análise de dados espúrios conclui-se que, para o número limitado 

de 18 dados, a amostragem ficou bem representada por uma gaussiana, com 

aproximadamente 2/3 (dois terços) dos dados entre a média ± o desvio padrão.  

As médias e os erros mostraram que os valores entre as espessuras 

flutuaram pouco, variando entre 298±5 traços, na espessura de 2,9 cm e 446±83 

traços na espessura de 4,2 cm. 

A análise das diferenças, que pode ser vista no Apêndice C, mostrou que 

estatisticamente os dados podem ser diferentes, indicando possível aumento das 

emissões com o aumento da espessura. Isto justifica que, para este conjunto de 

dados, outra análise possa ser importante. Para isso, fez-se o ajuste de uma reta 

aos dados, com o programa OriginPro 8, que fez os cálculos e ajustes de forma 

automática, para confirmar essa premissa, como pode ser visto na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Número dos traços em areia ativa nas diferentes espessuras 

Fonte: Autoria própria. 

 

O ajuste, que leva em consideração os erros menores, mostra pequeno 

crescimento (tangente) da reta, levando a concluir que, mais uma vez, em uma 

análise geral, não há aumento expressivo da exalação com o aumento da 

espessura, o que indica que a espessura de 1,4 cm já se configura como um limite 

superior para a camada emissora de radônio. 
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4.4.1 Medidas da concentração de radônio - argamassa com areia com alta 

atividade de radônio 

 

O cálculo das concentrações de radônio foi feito com base na Equação 8. 

Os 3 detectores de cada espessura foram reunidos e foi feita a média do 

número de traços, o desvio padrão, o desvio padrão corrigido, o desvio da média, a 

concentração e o erro e os resultados podem ser vistos na Tabela 12. Os resultados 

das concentrações e os erros estão em Bq/m3. 

Para obter o erro associado à medida foi utilizada a fórmula de propagação 

dos erros. 

 

Tabela 12 - Concentração de radônio em areia com alta atividade de radônio 

Espessura 
(cm) 

Média 
do núm. 
traços  

Desvio 
padrão 

Desvio padrão 
corrigido 

Desvio no 
val méd do 
núm. traços 

Concentração  
(10

5
 Bq/m

3
) 

1,4 134 25 33 19 54±9 

2,3 181 7 9 5 73±6 

2,9 137 44 58 33 56±14 

3,5 238 11 14 8 96±8 

4,2 222 23 31 18 90±9 

 

Para realizar uma análise mais completa, houve o ajuste de uma reta aos 

dados, feito com o programa OriginPro 8, que fez os cálculos e ajustes de forma 

automática, para confirmar essa premissa, como pode ser visto na Figura 31. 
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Figura 31 - Concentração de radônio em areia ativa nas diferentes espessuras 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Nesse caso, observou-se um aumento na concentração com aumento da 

espessura. Entretanto, deve ser observado que ao se dobrar a espessura, a 

concentração aumenta cerca de 20% sobre uma concentração média de referência. 

Este aumento, portanto, não é expressivo, todavia merece análise mais cuidadosa. 

Dessa forma, para materiais de construção nos quais houver concentração de 

contaminantes radioativos, deve-se atentar ao aumento da exalação com o aumento 

da espessura. 

 

4.5 Medidas do fluxo de exalação de radônio em um cômodo padrão 

 

Os resultados encontrados, para a pasta de cimento, para a contribuição do 

fluxo de exalação para a concentração de radônio no cômodo padrão (contribuição 

do fluxo) e o erro final associado, podem ser observados na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Fluxos de exalação de radônio e erro final associado à medida 

CP 
(cm) 

FLUXO EXALAÇÃO Rn 
(Bq/m².h) 

FLUXO EXALAÇÃO COM. PADRÃO 
(Bq/m³) 

1,5 15,5±1,2 25,0±2,0 

2,6 9,1±1,1 14,7±1,7 

2,8 24,6±3,7 39,7±6,0 

3,8 10±1,4 16,1±2,2 

4,6 35,7±2,8 57,7±4,5 

 

 O fluxo de exalação e a contribuição correlata para um cômodo padrão, 

calculados segundo a UNSCEAR (2000), indicam que a contribuição, em termos de 

concentração do fluxo de radônio de pasta de cimento para ambientes de convívio 

humano variou de aproximadamente 15 a 60 Bq/m³. 

Considerando que a concentração máxima, estabelecida pela CNEN em 

ambientes é de 300 Bq/m³, e mais, que o solo é o principal responsável por esta 

concentração, esta contribuição pode ser considerada expressiva, mas não 

preocupante. Dessa forma, os valores encontrados foram considerados próximos da 

normalidade.  
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5 CONCLUSÕES 
 

 

5.1 Conclusões gerais 

  

A presente dissertação teve por objetivo o estudo de 222Rn indoor e em 

materiais cimentíceos.   

As medidas das concentrações de 222Rn indoor nas 2 casas pré-fabricadas 

apresentaram concentrações de radônio abaixo de 300 Bq/m3 em todos os locais 

medidos, sendo que a média para a Casa 1 ficou em 10,1±1,3 Bq/m3, para a Casa 2 

foi de 7,8±1,1 Bq/m3 e para o Exterior ficou em 11,5±2,9 Bq/m3, sendo menor do que 

as médias encontradas até agora em residências e postos de trabalho da cidade de 

Curitiba. Além disso, não foram encontradas diferenças significativas entre as 

concentrações de radônio das casas construídas com materiais da República 

Tcheca e as construídas com materiais do Brasil. Esses valores evidenciaram que 

as concentrações de radônio estavam dentro do limite recomendado pelos órgãos 

regulamentadores, de modo que nenhuma medida mitigadora se fez necessária. 

Para determinar a camada emissora de radônio em materiais de construção 

foram feitas amostras de dois materiais: um de pasta de cimento e outro de 

argamassa com areia com alta atividade de radônio.  

Para os corpos de prova feitos de pasta de cimento foram feitas a 

contabilização do número de traços (1) e medidas da concentração de radônio (2). 

Em (1), as análises demonstraram que não há diferença estatística entre os dados, o 

que indica que a espessura de 1,5 cm já se configura como um limite superior para a 

camada emissora de radônio. Em (2), os resultados obtidos para concentrações 

constataram, em uma análise geral, que não há aumento expressivo da exalação 

com o aumento da espessura. 

Com o objetivo de se melhorar o trabalho estatístico, foram preparados 

corpos de prova contendo argamassa com areia com alta atividade de radônio, no 

qual também foi feita a contabilização do número de traços (1) e medidas da 

concentração de radônio (2). Em (1), a análise das diferenças mostrou que 

estatisticamente os dados podem ser diferentes, indicando possível aumento das 

emissões com o aumento da espessura. Para isso, fez-se o ajuste de uma reta aos 
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dados, que mostrou pequeno crescimento da reta, levando a concluir, em uma 

análise geral, que não há aumento expressivo da exalação com o aumento da 

espessura, o que indica que a espessura de 1,4 cm já se configura como um limite 

superior para a camada emissora de radônio. Em (2), os resultados evidenciaram 

que há um aumento na exalação com aumento da espessura. Este aumento, apesar 

de não ser expressivo, merece uma análise mais cuidadosa.  

Por fim, para determinar qual a efetiva contribuição das concentrações de 

radônio em um ambiente indoor, foi realizada a medição do fluxo de exalação de 

radônio para os corpos de prova feitos de pasta de cimento. Esses resultados foram 

extrapolados para o cômodo padrão e variaram de aproximadamente 15 a 60 Bq/m³.  

Essa contribuição pode ser considerada expressiva, mas não preocupante, de forma 

que os valores foram considerados próximos da normalidade. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Analisar as concentrações de radônio indoor nas diferentes estações do ano, 

de forma a verificar se existem variações significativas da concentração de 

222Rn de acordo com as estações. 

 Realizar um maior número de medidas nos locais, de maneira a melhorar a 

análise estatística. 

 Avaliar a concentração de radônio em um número maior de espessuras e com 

outros tipos de materiais. 

 Analisar o possível comportamento não-linear para materiais com diferentes 

concentrações de radionuclídeos. 
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APÊNDICE A - PARECER RESIDÊNCIAS 

 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Laboratório de Física Nuclear Aplicada 

Av. Sete de Setembro, 3165 – Rebouças – Curitiba (PR) – CEP: 80230-901. 

Telefone: (41) 3310-4643 

  

 

Parecer no 09/06/2015 

Objeto: Verificação da Concentração de Gás Radônio (222Rn) na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Sede Ecoville 

Local: Curitiba / PR. 

Solicitante: Professor Carlos Alberto da Costa (DACOC, UTFPR). 

 

 

PARECER TÉCNICO 

 

1. Introdução 
 

O radônio (222Rn) é um gás naturalmente radioativo, da série de decaimento do 

urânio 238U, proveniente do rádio (226Ra), por meio da emissão de partículas alfa e 

radiação gama. Esse gás, ao ser inalado, passa a ser um causador potencial de 

câncer de pulmão (ICRP, 1991; UNSCEAR, 2000). Embora o radônio contribua para 

a dose, o impacto na saúde se dá principalmente pelos seus filhos de meia-vida 

curta que se retém nas vias respiratórias (ANTONIAZZI et al., 2013). 

Em ambientes fechados e pouco ventilados podem ocorrer altas concentrações 

de radônio, representando risco potencial aos indivíduos, tendo em vista que a 

concentração de 222Rn no interior de residências é de cerca de 2 a 20 vezes maior 

do que a média da concentração nos ambientes externos (ICRP, 1993).  

A Organização Mundial da Saúde se preocupa com os efeitos da exposição ao 

radônio, tendo promovido em 1993 um encontro internacional com especialistas e 

cientistas da América do Norte, Ásia e Europa com a finalidade de discutir medidas 

de controle à exposição ao radônio (WHO, 2009).  
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Apesar da importância, não se tem dados suficientes de concentração de  

222Rn para que a exposição média da população brasileira seja estimada. Sendo 

assim, o presente trabalho contribui para a coleta de dados. 

O grupo de pesquisa sobre Radiações Ionizantes, pertencente ao laboratório 

de Física Nuclear Aplicada da UTFPR faz medidas de radônio em ambientes desde 

2003.  

Atendendo solicitação, o Grupo foi designado a elaborar um parecer sobre o 

relatório pertinente aos resultados encontrados das medidas das concentrações de 

radônio (222Rn), obtidas da leitura dos 40 (quarenta) detectores CR-39, instalados na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Sede Ecoville. Este parecer técnico 

tem por objetivo apresentar algumas considerações relevantes sobre os resultados 

encontrados. 

A professora Janine Nicolosi Corrêa (DACOC, UTFPR) fez seu mestrado e 

doutorado nesta área e, em conjunto com as alunas Yumi Rocha Hashimoto 

(Mestrado CPGEI, UTFPR), Ana Paula Mendes e Laís Mariana Wosniack 

(Graduação Engenharia Civil, UTFPR), realizaram essas medidas nas casas 

construídas no Campus Ecoville (UTFPR), pelo professor Carlos Alberto da Costa 

(DACOC, UTFPR). Esses detectores foram expostos durante o período de 

aproximadamente 3 meses. Depois desse tempo, esses detectores passaram por 

um processo de revelação química e os traços resultantes desse processo foram 

contabilizados com o auxílio de um microscópio óptico. Essa parte foi realizada no 

laboratório de Física Nuclear Aplicada, coordenado pelo professor Sergei 

Anatolyevich Paschuk.  

 

2. Análise da Coleta de Dados 
 

Foram instalados 40 (quarenta) detectores CR-39, distribuídos em 2 casas 

construídas no interior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Sede 

Ecoville. Os dados foram coletados durante o período de 25/09/2014 a 04/02/2015. 

Todos os detectores instalados foram encontrados. Os 40 detectores recolhidos e 

mais dois detectores de background foram revelados e lidos nas dependências do 

Laboratório de Física Nuclear Aplicada da UTFPR. Os resultados das 

concentrações, em Bq/m3, estão contemplados nas Tabelas 1, 2 e 3 abaixo. 
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Tabela 1 - Resultado da tomada de dados na Casa 1 

Local geral Local específico 
Concentração  

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

casa 1 Gaveta da cozinha 12,5 0,9 

casa 1 Chuveiro do banheiro 7,7 0,6 

casa 1 Lateral do exaustor 5,2 0,4 

casa 1 Toalheiro do banheiro 15,0 1,1 

casa 1 Mesinha na sala 13,6 1,0 

casa 1 Móvel acima da geladeira  8,0 0,6 

casa 1 Piso 3,0 0,2 

casa 1 Dentro do vaso de plantas falsas 22,7 1,7 

casa 1 Luminária da cozinha 8,0 0,6 

casa 1 Prateleira em cima da geladeira 7,5 0,6 

casa 1 Banqueta próxima à parede 7,5 0,6 

casa 1 Em cima do armário de copos 8,6 0,6 

casa 1 Pé do sofá 8,2 0,6 

casa 1 Vão embaixo do forno da cozinha 16,1 1,2 

casa 1 Guarda roupa  3,9 0,3 

casa 1 Próximo à entrada da casa  14,5 1,1 

 

Média dos Resultados 10,1 
 

 
Desvio Padrão (σ) 5,2 

 
 

Erro final 1,3 
 

 
Resultado (média ± erro)  10,1 ± 1,3 

  

Tabela 2 - Resultado da tomada de dados na Casa 2 

Local geral Local específico 
Concentração  

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

casa 2 Gaveta do criado mudo casal 6,6 0,5 

casa 2 Pé do armário da cozinha 14,3 1,1 

casa 2 Almofada vermelha do quarto solteiro 2,0 0,2 

casa 2 Embaixo da mesa de cozinha 0,0 0,0 

casa 2 Parafuso próximo do teto do quarto casal 13,6 1,0 

casa 2 Armário da cozinha na prateleira de cima 15,5 1,1 

casa 2 Armário da cozinha na prateleira de cima 11,4 0,8 

casa 2 Em cima da prateleira da cozinha 5,2 0,4 

casa 2 Atrás do fogão 6,1 0,5 

casa 2 Atrás do lavatório do banheiro 5,5 0,4 

casa 2 Preso no baú  0,9 0,1 

casa 2 No porta papel higiênico 0,7 0,1 

casa 2 Em cima do guarda roupa, no quarto solteiro 8,9 0,7 

casa 2 No amplificador embaixo da televisão 7,3 0,5 

casa 2 Escrivaninha do quarto 6,8 0,5 

casa 2 Tanque de lavar do lado externo 12,7 0,9 

casa 2 No sifão do tanque da lavanderia 4,5 0,3 

                                                                                                                                            (continua) 
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Tabela 2 - Resultado da tomada de dados na Casa 2 

Local geral Local específico 
Concentração 

Bq/m
3
 

Erro 
Bq/m

3
 

Casa 2 Próximo à entrada da casa  12,7 0,9 

Casa 2 Na lavanderia sobre a lâmpada 12,5 0,9 

 

Média dos Resultados 7,8 

 

 

Desvio Padrão (σ) 4,9 

 

 

Erro final 1,1 

 

 

Resultado (média ± erro) 7,8 ± 1,1  

  

Tabela 3 - Resultado da tomada de dados no exterior 

Local geral Local específico 
Concentração  

Bq/m
3
 

Erro  
Bq/m

3
 

Exterior Registro de água na porta externa 15,9 1,2 

Exterior No cano de coleta de água da chuva 13,6 1,0 

Exterior Planta ao lado da entrada 18,2 1,3 

Exterior Jardim próximo ao banco 2,5 0,2 

Exterior Pilares metálicos na garagem 7,3 0,5 

 

Média dos Resultados 11,5 
 

 
Desvio Padrão (σ) 6,5 

 

 
Erro final 2,9 

 

 
Resultado (média ± erro) 11,5 ± 2,9 

  

3. Conclusões 
 

Segundo os limites estabelecidos pela United Nations Scientific Committee on 

the Effects of Atomic Radiation - UNSCEAR e o International Commission on 

Radiological Protection - ICRP para radônio indoor em Bq/m3 considera-se que: 0 a 

200 (normal), 200 a 400 (atenção), 400 a 600 (monitoração continuada com ações 

mitigadoras), acima de 600 (intervenção para ação mitigadora). 

Todos os locais medidos apresentaram concentrações de radônio abaixo de 

300 Bq/m3, sendo que a média para a Casa 1 ficou em 12,7±1,6 Bq/m3, para a Casa 

2 foi de 9,7±1,4 Bq/m3 e para o Exterior ficou em 14,4±3,6 Bq/m3, sendo menor do 

que as médias encontradas até agora em residências da cidade de Curitiba - PR. 

Por fim, considerando os valores obtidos das concentrações das medidas 

realizadas no local mencionado acima não há recomendações quanto a possíveis 

ações mitigadoras a serem adotadas.  
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APÊNDICE B - ANÁLISE DAS DIFERENÇAS DOS CORPOS DE PROVA DE 

PASTA DE CIMENTO 

 

A=762±25 

B=799±51 

C=814±31 

D=791±45 

E=798±27 

 

Sendo que d é a diferença, A,B,C,D,E são os corpos de prova com 1,5 cm, 

2,6 cm, 2,8 cm, 3,8 cm e 4,6 cm, respectivamente,  e σ é o erro. 

 

d=B-A 

799-762= 37 

σA= ±25 

σB= ±51 

σd=√              

σd=57 

Para 68% de certeza: 

d=37±57 

(*) Observa-se que mesmo para apenas 1 erro (68%), o erro da diferença é 

muito maior que a própria diferença. Dessa forma, não há diferença estatística entre 

os dados.  

 

d=C-B 

814-799=15 

σB= ±51 

σC= ±31 

σd=√              

σd=60 

Para 68% de certeza: 

d= 15±60 

(*) 
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d=D-C 

791-814= -23 

σC= ±31 

σD= ±45 

σd=√              

σd=55 

Para 68% de certeza: 

d= 23±55 

(*) 

 

d=E-D 

798-791=7 

σD= ±45 

σE= ±27 

σd=√              

σd=52 

Para 68% de certeza: 

d= 7±52 

(*) 
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APÊNDICE C - ANÁLISE DAS DIFERENÇAS DOS CORPOS DE PROVA 

COM ARGAMASSA COM AREIA COM ALTA ATIVIDADE DE RADÔNIO 

 

A=380±18 

B=322±15 

C=298±5 

D=548±25 

E=446±83 

 

Sendo que d é a diferença, A,B,C,D,E são os corpos de prova com 1,4 cm, 

2,3 cm, 2,9 cm, 3,5 cm e 4,2 cm, respectivamente,  e σ é o erro. 

 

D=B-A 

322-380= -58 

σA= ±18 

σB= ±15 

σd=√              

σd=23 

Para 68% de certeza: 

d=58±23 

Para 95% de certeza: 

d=58±46 

Observa-se que mesmo para apenas 1 erro (68%), o erro da diferença é da 

ordem de grandeza que a própria diferença. Dessa forma, não há diferença 

estatística entre os dados. 

 

 D=C-B 

 298-322=-24 

 σB=±15 

 σC=±5 

 σd=√             

 σd=16 

Para 68% de certeza: 
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 d=24±16 

 Para 95% de certeza: 

 d=24±32 

Observa-se que mesmo para apenas 1 erro (68%), o erro da diferença é da 

ordem de grandeza que a própria diferença. Dessa forma, não há diferença 

estatística entre os dados. 

 

D=D-C 

548-298= 250 

σC= ±5 

σD= ±25 

σd=√             

σd=25 

 Para 68% de certeza: 

 d=250±25 

 Para 95% de certeza: 

 d=250±50 

Observa-se que para 1 erro (68%) e para 2 erros (95%) o erro da diferença é 

menor que a diferença, o que significa que temos alguma certeza de que os valores 

diferem. Todavia, para 3 erros (99%), o erro da diferença é da ordem de grandeza 

que a própria diferença. Dessa forma, não se pode afirmar, com certeza, que há 

diferença estatística entre os dados. Isto justifica que, para este conjunto de dados, 

outra análise pode ser importante. 

 

D=E-D 

446-548= -102 

σD= ±25 

σE= ±83 

σd=√              

σd=87 

 Para 68% de certeza: 

 d=102±87 

 Para 95% de certeza: 
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d=102±174 

Observa-se que mesmo para apenas 1 erro (68%), o erro da diferença é da 

ordem de grandeza que a própria diferença. Dessa forma, não há diferença 

estatística entre os dados. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 


