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ração contínua em atmosfera de Rn-222 7 7 

Tabela 15 - Determinação da concentração de Rn-220 e Rn-222.A 

mostras coletadas nas cidades de Guarapari e Meaí̂  

pe. 81 



Tabela 16 - Determinação da concentração de Rn-220 e Rn-222. 

Amostras coletadas em galerias de uma mina de U-

rânio (Poços de Caldas). 82 

Tabela 17 - Determinação da concentração de Rn-220 e Rn-222. 

Amostras coletadas numa indústria que utiliza 

sais de Tõrio (RJ). 83 

Tabela 18 - Formação de perfurações espontâneas no detetor :L 

onogrãfico de nitrato de celulose em função do 

tempo de corrosão. 88 

Tabela 19 - Perfurações observadas no detetor ionogrãfico 

(UC) não exposto. 93 

Tabela 20 - Perfurações observadas com o sistema detetor io-

nográfico a difusão passiva - Rio de Janeiro. 94 

Tabela 21 - Perfurações observadas com o sistema detetor io-

nográfico de aspiração continua com filtro "my-
2 

lar" (4mg/cm ) - Rio de Janeiro. 95 

Tabela 22 - Perfurações observadas pelo sist ma detetor io -

nográfico de aspiração continua, sem filtro 

"mylar" - Rio de Janeiro. 96 

Tabela 23 - Coleta de amostras com o sistema detetor ionográ 

fico de aspiração continua em atmosfera conten

do Rn-220/Rn-222 provenientes de areia monazíti-

ca concentrada (99%). 99 



RELAÇÃO DE FIGURAS 

Figura 1 - Representação esqueniatica dos danos causados por 

una partícula de carga elevada nun cristal sóli-

du e num polímero orgânico ao longo de seu per -

curso. 

Figura 2 - Representação esqueniatica do processo de forma

ção da perfuração num detetor ionográfico. 

Figura 3 - Determinação da melhor distância fonte-detetor 

na qual a energia das partículas alfa ao atingi_ 

rem o NC estão com a densidade de ionização ca

paz de prodjzir perfurações visíveis. 

Figura 4 - Representação esqueniatica da degradação da ener_ 

gia das partículas alfa em função do percurso em 

três situações distintas. 



Figura 5 - R3presentaç".o esquenãtica dos ângulos sólidos de 

irradiação para cada ponto do filtro que emite 

uma partícula alfa. 31 

Figura 6 - Seqüência de etapas para determinação simultânea 

de concentrações de Rn-222 e/ou Rn-220, na atmos 

fera, por meio de detetores ionogrãficos de ni

trato de celulose. 34 

Figura 7 - Planta baixa da caixa reservatório da atmosfera 

dinâmica ar/radônio. 36 

Figura 8 - Diagrama de blocos do gerador de misturas ar/ra_ 

dônio. 38 

Figura 9 - Representação esquemática do sistema de produção 

da atmosfera ar/radônio. 39 

Figura 10- Concentração de radônio no interior da caixa re_ 

servatório, 3m função do tempo de borbulhamento. 41 

Figura 11- Suporte do filtro de fibra de vidro e do detetor 

ionogrãfico (NC) do sistema de aspiração contí-

43 
nua. 

Figura 12- Sistema de amostragem a difusão passiva para me

dida do Rn-222. 45 

Figura 13- Suporte da fonte padrão de Am-241 para calibra-

ção do detetor de nitrato de celulose com varia 

ção da distância fonte-detetor. 47 



Figura 14 - Representação esquemática do método de determina

ção do número de partículas alfa incidentes no d£ 

tetor ionográfico (NC). 48 

Figura 15 - Sistema de montagem do detetor ionográfico(NC) pa_ 

ra corrosão sei ética em solução de NaOH, 50 

Figura 16 - Recipiente para tratamento corrosivo com NaOH do 

detetor ionográfico (NC). 51 

Figura 17 - Variação do número de perfurações/cm no detetor 

ionográfico (NC) en função do tempo de corrosão. 53 

Figura 18 - Variação do número de nerfuraçôes/cm no detetor 

ionográfico (NC) em função do tempo de corrosão. 56 

Figura 19 - Registro em papel da projeção do detetor ionográ

fico (NC) apôs irradiação e revelação. 57 

Figura 20 - Calibraçao do detetor ionográfico (NC) em função 

do número de partículas alfa incidentes. 59 

Figura 21 - Calibraçao do sistema detetor ionográfico de aspî  
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I - INTRODUÇÃO 

I.l. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema 

de medida de concentrações médias de Rn-220 em presença de Rn-

222, no ar, baseado no registro de partículas alfa em sólidos 

(ionogrãficos). 0 sistema foi testado en quartos e salas de 

casas localizadas em regiões brasileiras de elevada radioativi_ 

dade natural (Guarapari e Meaipe), onde o Rn-220 pode ocorrer 

como principal contaminante do ar; em minas de urânio onde o 

principal contaminante é o Rn-222, assim como em t indús

tria, que utiliza sais de Torio na fabricação do mantas para 

lampião a querosene. 



1.2. Histórico 

Existem no Brasil dois tipos de regiões de elevada 

radioatividade natural: as regi5es de intrusões vulcânicas 

(nos Estados de Minas Gerais e Goiás) e a região de areia mo-

nazítica que se estende pelo litoral norte do estado do Rio 

de Janeiro, costa do Espírito Santo e sul da Bahia. As cida

des de Guarapari e Meaípe, no Estado do Espírito Santo, es

tão localizadas na região monazítica. 

Os estudos radiométricos na area de Guarapari e Mea 

ípe revelaram níveis externos de radiação com valores que vão 

o? 0,05 a 2 mR/h (1), devido, principalmente, a presença da 

areia monazítica que contém Torio e Urânio, em teores que a-

tingem 6,51 em Th02, e 0,2*0 em UjOg (2a). 

A areia monazítica é encontrada não somente nas 

praias, mas também sob o calçamento de ruas, e, tendo sido 

utilizada como material de construção, pode estar presente na 

estrutura de casas, ou ainda sob os seus pisos, o que permiti^ 

ria a emanação do Rn-222 e talvez do Rn-220, para o seu int£ 

rior. Portanto, a população destas regiões, além de estar ex 

posta a uma dose de irradiação externa média de cerca de 7 ve_ 

zes o valor ambiental normal (1), pode ainda estar sujeita a 

uma contaminação interna significativa devido ã inalação do 

Radônio e de seus descendentes radioativos presentes, em con

centrações elevadas, na atmosfera confinada de quartos e sa_ 

Ias daquelas casas. Esta hipótese foi proposta durante estu 
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dos citogenêiicos na população de Guarapari e Meaípe, como cx 

plicação pare o aumento na freqüência de alguns tipos de aber_ 

ração cromossomica, encontrados na «mostra analisada (3). 

0 Ru-220, devido ã sua meia vida extremamente cur

ta (55seg), pode contribuir significantemente para elevar a 

dose de irradiação interna em indivíduos expostos a concentta 

ções elevadas, através da inalação dos seus produtos de decai_ 

mento, presentes no ar, ou formados no interior do organismo 

pela transmutação do gás inalado. Mo caso do Rn-222, esta s£ 

gunda possibilidade é menos significativa em virtude de sua 

meia vida ser mais longa, 3,8 dias, (4). 

Diversos autores, em estudos a respeito da radio-

toxidez dos produtos de transmutações do Radônio, têm demons

trado que existe correlação entre a inalação destes e a forma 

ção de neoplasias malignas pulmonares (5-8). 

0 Radônio sendo um gás nobre, seus isotopos Rn-222, 

e Rn-220 não reagem quimicamente, podendo, dei,sa maneira, dî  

fundir através de materiais e emanar livremente para a atmos

fera. 

Os produtos de transmutação do Rn-220 e R.T-222, ao 

se formarem, estão sob forma iônica, podendo, portanto, com 

facilidade, ligaT-se a aerosois presentes na atmosfera. As

sim, a concentração destes produtos no ar dependerá da maior 

ou menor concentração de seus antecessores no solo ou em mate, 

riais usados na construção de casas, de fatores meteorológi

cos, de suas meia-vidas físicas e do diâmetro medio dos aero-



.4. 

sóis aos quais se ligam (9,10,2b). 

1.3. Métodos existentes para medida de concentrações de 

Rn-220, Rn-222 e de seus descendentes, na atmosfera 

Para a determinação das concentrações de Rn-220 e 

Rn-222 ou seus descendentes na atmosfera de pequenos recintos, 

(quartos, salas, galerias de minas subterrâneas e outros lo

cais) os métodos tradicionais de medida ou são por demais so

fisticados ou então se baseiam na análise de amostras de «ran 

de volume, cuja coleta pode provocar alteração nas condições 

normais de ventilação do local a ser investigado, induzindo a 

erros na interpretação dos resultados. Entre estes métodos, 

serão descritos a seguir os mais utilizados. 

1.^.1. Câmara de Ionizaçao 

0 funcionamento das câmaras de ionizaçao se baseia 

i.a medida da corrente dt ionizaçao formada pela interação das 

radiações ionizantes com um pás. Pára medida dessas baixas 

correntes, são utilizados eletrômetros de precisão, cujos ti

pos mais comuns são os de quadrante ou de torsão ou os de pa-

lheta vibrante. 
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As câmaras <3e ionização que operam a pressão atmosf£ 

rica e com admissão do ar a ser analisado, são utilizadas quan 

do a concentração de radionuclídeos na atmosfera é baixa. Este 

fato implica em serem sistemas pouco portáteis e pouco resis -

tentes. A interferência da radiação de fundo é outra dificul

dade a considerar, além da calibração que deve ser feita no l£ 

cal de amostragem, após cada medida (11-13). 

1.3.2. Filtro Duplo 

0 método do filtro duplo consiste, basicamente,em as_ 

pirar o ar contaminado com Radônio e seus descendentes, atra

vés de um tubo cilíndrico que possui dois filtros, un em cada 

extremidade (14,15). 0 filtro de entrada permite somente a 

passagem do ar e dos gases. 0 segundo filtro retém os produ

tos de transmutação do Radônio formados em vôo no interior do 

cilindro. A atividade alfa do segundo filtro contendo os pro

dutos de decaimento do Rn-220 e/ou do Rn-222 é, então, deternú 

nada por cintilometria alfa. 

Este sistema é relativamente simples, e apresenta 

sensibilidade para faixas de corcentraçao que vão de 0,1 a 10 

pCi/1 de ar. A atividade mínima detectavel (AMD) c função do 

tamanho do tubo, do tempo de amostragem e do tempo de contagem 

cintilométrica das partículas alfa no segundo filtro (15,16). 
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C um método que, quando utilizado na medida de baixas concen -

trações destes gases na atmosfera de pequenos recintos, neces

sita de amostras de grande volume que podem causar perturba

ções significativas na ventilação normal desses ambientes, di

ficultando a interpretação dos resultados. 

No caso de mistura dos dois gases em faixas de con

centração semelhantes, o método não pode ser utilizado devido 

à impossibilidade de calibração. 

1.3.3. Frasco de Lucas 

No sistema empregado por Lucas (17-20) , o Ra-226 é 

determinado através do Rn-222. 0 funcionamento do método é ba 

seado na propriedade que possui o carvão ativado, na temperatu 

aa de -SO C, de adsorver o Radônio e liberá-lo quando aquecido 

â temperatura de 400-500°C. Este método consiste de três sis

temas fundamentais: o sistema de coleta, onde o Radônio é ad-

sorvido em carvão ativado; o sistema de transferência, em que 

este radionuclide©, após o aquecimento do carvão é levado a 

uma câmara de cintilação; e o sistema de contagem cintilométri^ 

ca das partículas alfa. 

A câmara de cintilação ou Frasco de Lucas, como tam

bém é conhecida (21,18), é geralmente metálica, em forma de 

3 
campanula, e com volume de 100cm , revestida internamente com 

substância cintiladora(ZnS Ag). Possui na sua parte inferior 
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una innela de vidro que, no momento da contagem, é colocada s£ 

breposta ao fotocatodo de uma válvula fotomultiplicadora do 

sistema de contagem cintilométrica. Na sua parte superior pos; 

sui uma raicrotorneira e junta esférica esmerilhada, que permi

te a sua ligação ao sistema de transferência para coleta de Ra 

dônio. 

G ura método específico para Rn-222 e apresenta uma 

elevada sensibilidade, o que permite determinar atividades de 

Ra-226 da ordem de 0,01 pCi/g de material analisado. 

Entretanto, este método apresenta algumas dificulda

des, uma vez que o carvão ã temperatura de -SO C adsorve, jun

tamente com o Radônio, o vapor d'água e o CO,, que, prerentes 

no interior da câmara de cintilação, alteram completamente sua 

eficiência. A retirada desses dois interferentes é difícil, 

principalmente quando a amostragem é feita en condições de urú 

dade elevada. 

Por esta razão, sua utilização é pouco prática em sî  

tuações que exigem amostragem do ar ambiental em face da quan

tidade de gelo formada no interior dos retentores de umidade e 

do próprio Radônio (carvão ativado) alterando a vazão e chegan 

do até a obstrução total do sistema de coleta. 0 método não 

exige separações radioquímicas elaboradas, necessitando apenas 

que o Ra-226 esteja em fase líquida e solúvel. A aparelhagem 

utilizada é cara e frágil, tornando o método adequado apenas 

para uso em laboratório. 
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1.3.4. Frascos de Drew 

Este método e uma adaptação da câmara de cintilação 

de Lucas (18) , onde o frasco de cintilação empregado é de 175 

ml de volume e que não exige vacuo para a coleta de amostras 

(22). 

0 ar contaminado com Radônio 3 aspirado para dentro 

do frasco, passando primeiramente por um filtro que retém os 

produtos de decaimento desse radionuclídeo já presentes na at_ 

mosfera. Em seguida, o frasco é colocado sobre a válvula fo-

tomultiplicadora do cintilômetro para determinação das curvas 

de decaimento do Rn-220 e Rn-222. 0 CO? e o vapor d'água são 

interferentes que provocam diminuição da sensibilidade do sis_ 

tema, que já" ê baixa. 

1.3.5. Frasco de George 

Ainda baseado no frasco de cintilação de Lucas,exijs 

te a câmara de cintilação desenvolvida por George (23) , que é" 

construída de material plástico (volume de 515ml), com efici

ência de 4,0 cpm/pCi. De formato totalmente cilíndrica, pos

sui, na sua parte superior, duas torneiras para entrada e saí 

da do ar amostrado. Esta modificação feita por Kristan (24) 
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elimina o sistema de vacuo necessário na operação das câmaras 

de Lucas. Rvita-se, assim, possíveis inconveniências de vaz£ 

mentos, comuns nos frascos de Lucas. 0 sistema de contagem é 

análogo ao utilizado por Lucas e Drew, possuindo também limi

tações quanto às interferências do C02 e do vapor d'água. 

1.3.6. Sistema TLD-McCurdy 

Para determinação da concentração de Radônio na Mt-

mosfera, estão sendo empregados dosímetros termoluminescentes 

(TLD) associados a sistemas de aspiração de ar através de fil̂  

tros. McCurdy (25) desenvolveu um sistema TLD para medida 

contínua dos níveis de contaminarão da atmosfera por descen

dentes, do Rn-222, para medida de "Working Level" (WL)*em ini 

nas de urânio. Consiste de um conjunto constituído por um 

cabeçote com filtro TLD, dispostos de modo a permitir a irra

diação do TLD pelas partículas alfas emitidas da amostra reti^ 

da no filtro. 0 ar é aspirado através do filtro por meio de 

uma bomba de aspiração. 0 TLD utilizado (LiF), sensível a 

partículas alfa é calibrado era WL. 0 TLD de LiF c justaposto 

•Working Level (WL) é definido como qualquer combinação de pr£ 
dutos de transmutação radioativa do Radonio, de meia vida cur 
ta num litro de ar, e que resulta na emissão de li3 x 10^ MeV 
de energia alfa potencial. Este valor numérico é calculado 
com base na energia das partículas alfa emitidas pelos descen 
dentes de meia vida curta do Rn-222 em equilíbrio radioatT 
vo com 100 pCi de Rn-222, por litro de ar (58). 
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ao filtro e separado de um segundo TLD sensível às radiações 

gama por meio de um absorvedor de radiação beta. £ uma técni_ 

ca relativamente simples, Dnde o custo do equipamento de lei

tura do TLD é extremamente elevado. 

1.3.7. Sistema TLD-HASL 

Foi desenvolvido por Breslin (26,27) um sistema ba_ 

seado na utilização de dosímetros termoluminescentes (TLD), 

com o objetivo principal de seu emprego em minas de urânio. 

£ um sistema de baixa vazão, em torno de 100ml/min e que per

mite a determinação simultânea de concentrações de Rn-2^ e 

WL. No cabeçote coletor, e colocado um TLD para alfa a l,6mm 

do filtro de retenção dos produtos de transmutação do Rn-222. 

Acima deste dosíir.etro é colocado um outro TLD para radiação 

gama, sendo este blindado para radiação beta. 

Este sistema permite amostragei.'. por longos períodos, 

permitindo, assim, aumentar sua sensibilidade. Todavia, não 

há possibilidade de distinguir a contribuição de cada um dos 

gases nobres (Rn-220 e Rn-222), quando os dois estão em mistu 

ra na atmosfera. 

1.3.8. Sistema TLD-George 

Este sistema é* baseado no princípio de funcionamento 
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do método do filtro dupio (14,15). £ portátil e utiliza TLD pa 

ra medida da concentração ambiental de Rn-222 (28). 

0 tubo do filtro duplo com 47cm de comprimento e 15 

cm de diâmetro, opera com vazão de aspiração de 3 l/min. 0 

TLD usado é o LiF, colocado a l,5mm da superfície do filtro de 

saída. Portanto, somente a energia das partículas alfa dos 

produtos de decaimento do Rn-222 originados no interior do ci

lindro e acumulada no TLD, uma vez que o filtro de entrada per 

mite a passagem apenas do gás, retendo seus produtos de trans

mutação já presentes na atmosfera. Este sistema possibilita 

amostragens por períodos de até 2 semanas e a AMD (Atividade 

Mínima DetetãVel) é de 0,1 pCi/1 de Rn-222, para uma semana de 

amostragem. A necessidade de vazões elevadas, assim como sua 

não especificidade para Rn-222 ou para Rn-22o, são fatores que 

impedem seu uso em situações em que o principal contaminante 

atmosférico c o Rn-220 e em que a preservação Has condições de 

ventilação locais é importante para interpretação dos resulta

dos. 

1.3.9. Sistema Cintilométrico - Wrenn 

Wrenn et ai (29) desenvolveram um instrumento para 

medida contínua da concentração de Rn-222, que permite o regis_ 

tro da flutuação do nível ambiental desse radionuclídeo na at

mosfera, liste aparelho baseia-se na difusão passiva do Radõ-
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nio através de um filtro e subsequente coleta eletrotãstica no 

catodo dos produtos de decaimento ''este gás formados no volume 

sensível deste detetor (30) Este eletrodo c constituído por 

um cilindro de lucite com uma das extremidades em forma semies_ 

férica e recoberta por ZnS (Ag). Um "mylar" aluminizado reco

bre a superfície do ZnS (Ag), que passa a funcionar como cato

do. 0 anodo é constituído por uma grade metálica, também semi_ 

esférica. 

Os produtos de transmutação do Radônio coletados pe

lo catodo emitem partículas alfa que, atingindo a camada da 

ZnS (Ag), produzem cintilações que são registradas por um sis

tema constituído de uma válvula ,coto-multiplicadora, um ampli-

ficador e um escalímetro. Estas contagens são registradas grai 

ficamente em papel, o que permite a observação de flutuações. 

0 sistema é simples, capaz de medir concentrações de Rn-222, 

da ordem de 0,1 pCi/1. 

1.3.10. Sistema Ionogrãfico (NC) - Auxier 

A interação de partículas (alfas, betas, neutrons, 

produtos de fissão etc.) com sólidos orgânicos e cristais inoj: 

gânicos provoca a formação de traços (dimensões atômicas), ao 

longo da trajetória destas partículas, Detetores Ionográficos, 

(31). 
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Após tratamento químico destes sólidos orgânicos ou 

cristalinos (detetor) irradiados, o tamanho desves traços é au 

mentado pela ação corrosiva do agente químico até que possam 

ser visualisadas com o auxílio de um microscópio ótico (32). 

Vários polímeros orgânicos têm sido utilizados como 

detetores. Para o registro de partículas alfa, o mais adequa

do e o nitrato de celulose (NC), sob a forma de filmes de al

guns um de espessura. 

Baseadas nas propriedades deste filme de nitrato de 

celulose, várias técnicas têm sido propostas para a medida de 

concentrações dos descendentes do Rn-Z22. Auxier, Baker e 

Johnson (33-35) desenvolveram um sistema que utiliza filmes de 

nitrato de celulose. A contagem de perfurações no filme é feî  

ta automaticamente, pela técnica do "spark-counting". 0 "spark 

counter" consiste de 2 eletrodos montados em lucite, uma fonte 

de alta tensão e um registrador. 0 filme irradiado e tratado 

com agente corrosivo é colocado sobre o eletrodo central (cat >_ 

do) e, sobre o filme e o outro eletrodo, interpõe-se uma folha 

de "mylar" aluminizado. Aplicando-se uma diference de potenci 

ai entre os eletrodos (1100V) , ocorrem centelhas exatamente 

nos pontos onde a resistência elétrica é mais baixa, ou seja, 

nas perfurações do filme. Estas centelhas são transformadas em 

pulsos elétricos e contadas num escalímetro convencional. Im

perfeições nos filmes delgados de nitrato de celulose tornam o 

método pouco operacional, uma vez que a reprodutibilidade dos 

resultados não é satisfatória. 
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Recentemente a Kodak-Pathé (36) aperfeiçoou um dete

tor ionogrãfico (LR115-II), que consiste de ura camada de ni

trato de celulose (12ym de espessura) colorido com pigmento 

vermelho aplicado sobre uma base de plástico transparente 

("starbase"). Este produto não pode ser usado no "spark 

counter", devido a base de plástico espessa (lOOum). 

1.3.11. Sistema Ionográfico (NC) C.Costa Ribeiro 

Um detetor para medida de concentrações médias de Rn-

222 foi desenvolvido e testado, utilizando o nitrato de celulo

se da Kodak-Pathé* (30) • O instrumento baseia-se na difusão pa£ 

siva do Rn-222, mas não de seus descendentes, através de un. fil_ 

tro de poliuretana. Os Tons resultantes da tran: .tação do Ra-

dônio, JIO volume sensível de um precipitador eletrostatico são 

coletados no catodo. As partículas alfa emitidas pelos íons 

atravessam o catodo "myi.ar" aluminizaJo, irradam o nitrato de 

celulose colocado sob o catodo. Apôs tratamento corrosivo do 

filme irradiado, a contagem das perfurações correspondentes ao 

número de alfas .ue incidiram sobre o nitrato de celulose é* feí̂  

ta por meio de um projetor de diapositivos convencional. Os li_ 

mites de sensibilidade do aparelho vão de 30 a 550 pCi/1 de ar, 

de Kadcnio para uma exposição de 168 horas. 
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1.3.12. Sistema Ionografico (NC) Chapuis 

Outro sistema que utiliza *.» nitrato de celulose da 

Kodak-Pathé, foi desenvolvido por Chapuis et ai (37-40), para 

determinação da concentração de Rn-222 no ar. O princípio de 

funcionamento baseia-se na retenção, sobre um filtro, dos aero 

sois radioativos aspirados a uma vazão de 4 a 5 l/h. Partícu 

Ias alfa provenientes deste filtro atingem o filme de nitrato 

de celulose através de dois cilindros ocos. Sobre o nitrato 

de celulose são colocados filtros plásticos com espessuras di

ferentes, para permitir o registro seletivo de partículas al

fas do Po-218 e do Po-214. Uma fonte luminosa e utilizada na 

leitura do número de perfurações. A intensidade da luz trans

mitida através das perfurações é registrada numa válvula foto-

multiplicadora incorporada a um sistema de leitura convencio -

nal. 

0 filtro ótico, Vi 40 da Kodak, utilizado no sistema 

permite obter um comprimento de onda de luz transmitida que 

corresponde ao maxino de sensibilidade do tubo fotomulcipJic£ 

dor e un mínimo de transmissão do luz através do filme de ni

trato de celulose. Deste modo é possível otimizar-se a rela

ção sinal/ruído. Todavia, é um sistema sem possibilidade de 

discriminar Rn-220 de Rn-222 quando em mistura. 
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1.4. Conclusões 

A necessidade de determinação da contaminação pelo 

Rn-220 e Rn-222 quando em mistura no ar, presente no interi

or de casas das regiõs brasileiras de elevada radioativida

de aturai, assiri como nas minas de urânio ou em indústrias 

que processam minérios de Tõrio ou Urânio, motivou o desen

volvimento do presente sistema para medida da concentração 

desses radionuclídeos em mistura na atmosfera de pequenos re 

cintos. 

Os métodos tradicionais apresentam alguns aspectos 

que impedem sua utilização nessas condições, tais como a im

possibilidade de discriminar Rn-222 de Rn-220, perturbação 

da ventilação local em face da vazão de aspiração ser elevai 

da, impossibilidade de sua utilização em campo devido a umi

dade, além da dificuldade de não serem portáteis. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi de desen 

vol\"er um sistema simples e capaz de efetuar amostragens que 

não introduzissem perturbação na ventilação nonul dos recin 

tos. 

0 sistema proposto é portátil, permitindo a deter

minação de concentrações de Rn-220 em presença de Rn-222 as_ 

sim como suficientemente resistente para suportar operação 

prolongada ei? condições adversas de temperatura e umidade. 
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II - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

No processo de transmutação radioativa do Th-232 e de 

U-238 (41), a formação de gases nobres como produtos interme • 

diírics (Rn-z20 e Rn-222) possibilita o arraste dos produtos fí. 

nais da série (Tabelas 1 e 2) para pontes distantes do local 

de emanação deste? gases. 

Alguns dos radionuclídeos gerados a partir do decai

mento radioativo destes gases emitem partículas alfa, com enejr 

gías que varia»de 6,05 a 8,78 MeV (Rn-220) e de 5,45 a 7,69 

MeV (Rn-222). A intensidade destas emissões, por desintegra

ção, também varia. 

As características destas emissões, responsáveis pela 

detecção e registro das partículas alfa pelo processo ionogrã-

fico, são apresentadas na Tabela 3. 



Tabela I 

SÉRIE DOTtíRIO (parcial)* 

NUCLÍDEO 

1 
2 2 4 Rfl 

88 R o 

1 
86R n 

1 
84 P ° 

1 
2 , 2 P b 82 • 

1 
83 B l 

] 
2< 

É 

64,0 7o | 36,0 % 

\ 
| P . 

208 
8« 

> 

TI 

1 
*8* 

MEIA 
VIDA 

3,64 d 

55 wg 

0,(5 se? 

, 

10,Ô4h 

60,6min 

304nMg 

3,10 min 

Etfdvtl 

EMISSÃO ALFA 

ENERGIA EM MeV 
(intensidode) 

5,45 ( 6 % ) 
5,68 (94%) 

6,29 (100%) 

6,78 (100%) 

6,05 (25%) 
6,OS 0 0 % ) 

8,78 (100%) 

" " " * " " • " • ! • • • 1 

* Rol. bibliográfico: (41) 



Tabela 2 

SÉRIE DO URÂNIO í parcial r1 

NUCLIOEO 
MEIA 
VIDA 

EMISSÃO ALFA 

ENERGIA EM MeV 
(intentidode) 

• 
226 

68 

I 
222 

86 

I 
218 

84 

Ra 

Rn 

Po 

9 9 , C 3 % | 0 , 0 2 % 

214 
82 Pb 

248 
85 

I 

At 

214 
83 Bi 

99,98% 0 ,02 % 

214 
84 Po 

210 
81 TI 

;p* 

BI 

2 ( 0 . 
02 r 

I 
240, 

8 3 . 
- 1 0 0 % 1.00013% r 

2(0 
84 

2 0 6 TI 84 T I 

J 

Po 

"1 
206 

62 
Pb 

(602o 

3,823d 

3,05 min 

26,8 min 

-2$eg 

(9,7ir.in 

(64^*09 

1,3min 

21a 

8,0!d 

(38.4d 

4,(9min 

Ettóvtl 

.4,60 
4,78 

( 6 % ) 
(95%) 

5,49 1(00%) 

6,00 {-(00%) 

6,65 
6,70 

( 6 % ) 
( 9 4 % ) 

5,45 ( 0 , 0 ( 2 % ) 
5,5( (0 ,006%) 

7,69 (400%) 

3,72 (.000002%) 

4,65 ' .00007%) 
4,69 1,00005%) 

5,305 (400%) 

*R«f. bibliográfica; ( 4 0 



.20. 

Tabela 3 

PRINCIPAIS NUCLfDEOS EMISSORES DE PARTÍCULAS ALFA DESCENDENTES 

DO Rn-220 E DO Rn-222, QUE PODEM SER REGISTRADOS PELO DETETOR 

lONOGRAFICO DE NITRATO DE CELULOSE 

SÉRIE DO TÓRIO 

NUCLfDEO 

216Po 

212Bi 

212Po 

218Po 

214Po 

MEIA VIDA 

0,15seg 

60,6min 

304nseg 

3,05min 

164useg 

PARTÍCULA 

(MeV) 

SÉRIE 

6,78 

6,05 
6,09 

8,78 

ALFA 

DO URÂNIO 

6,00 

7,69 

INTENSIDADE 

C%) 

100 

25 
10 

100 

100 

100 
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II.l. Processo de Formação da Perfuração 

no Detetor Ionogrãfico 

Quando uma partícula alfa passa através de uma subs_ 

tância sólida não condutora, provoca danos estruturais ao lon 

go de seu percurso. Estes danos constituem uma imagem laten

te da perfuração no material. Se a substância sólida for 

cristalina, acredita-se que os danos causados sejam devidos a 

uma "explosão iônica", ou seja, as cargas positivas da partí

cula alfa deslocariam elétrons dos átomos desta rede cristali

na, deixando íons positivos que se repeleriam mutuamente, de 

forma violenta, destruindo o equilíbrio da malha do cristal ao 

longo da trajetória da partícula. Se a substância for um po

límero, cono um plástico, por exemplo, os processos responsa -

veis pelo dano na estrutura deste material são a excitação.io-

nizaçâo com quebra da cadeia polimérica, e produção de radi

cais livres (42-46). 

De um modo geral, todas as substâncias sólidas não 

condutoras são capazes de registrar partículas nucleares pessi 

das, de alta energia, e em condições normais, mantêm indefini

damente a "imagem latente" do dano.(Fig. 1). 

Como a região danificada ao longo do percurso da 

partícula é muito reativa, a imersão do plástico numa solução 

contendo substância química também reativa (ácido ou base) for 

mará um orifício cilíndrico no ponto de interação da partícula 
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Figuro I 
REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DOS DANOS 
CAUSADOS POR UMA PARTÍCULA DE CARGA ELEVADA 
NUM CRISTAL SÓLIDO (A) E NUM POLÍMERO ORGÂNICO(B) 
AO LONGO DO SEU PERCURSO 

( A ) 

CRISTAL SCLIDO - Os danos são causados quando a partícula 

de carga elevada retira elétrons dos átomos ao longo do 

seu percurso, estes átomos, agora transformados cm íons 

de mesma car^a (círculos tracejados) repeleiii-se mutuamen 

te, abandonando sua posição original na rede cristalina 

(círculos abertos). Forna-se então uma região cilíndri 

ca dp desorderi e distorção nais suceptível ã corrosão qui 

nica (42). 
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(B) 

POLÍMERO ORGÂNICO - A interação da partícula provoca ionização 

e excitação, com quebra da cadeia polinérica. As extremidades 

formadas (círculos escuros) apresentara maior reatividade químí. 

ca (42). 
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com o plástico, com cerca de 50 x 10 cm do diâmetro. Se a 

imersão do plástico na solução ácida ou básica for prolongada, 

observa-se que a corrosão prosseguirá a uma velocidade menor 

e a parede do orifício cilíndrico, não danificada, é" atacada 

e o seu diâmetro aumentará cerca de duas ordens de grandeza 

(10 °cm). Como esta dmensão é comparável a do comprimento de 

onda da luz visível, há dispersão da luz, e a perfurações se 

tornam visíveis ao microscopic ótico (42). 

Em. alguns materiais, as regiões danificadas pela 

partícula são muito mais rapidamente corroídas do que o resto 

do material. Em outros sólidos a velocidade de ataque quími-

co não e tão diferenciada e a perfuração passa a ter forma cô 

nica. 0 Engulo deste cone 5 governado pela razão entre as ta

xas de corrosão no material danificado e não danificado M2) 

(Fig. 2). 

A escolha das condições ideais de corrosão, depen

de, portanto, do plástico utilizado e do tipe de partícula 

que causou o dano. No caso do nitrato de celulose, o agente 

corrosivo mais adequado é o NaOH e a velocidade de corrosão 

dependerá de sua concentração e da temperatura (43a,43b). 

Como a qualidade da "imagem latente" formada depen 

de do poder de ionização da partícula alfa, ela é diretamente 

proporcional ao quadrado da sua carga elétrica e inversamen

te proporcional ao quadrado de sua velocidade. No caso da par 

tícula alfa, o poder de ionização máximo corresponde ao pico 

da curva de Bragg. Portanto se a partícula alfa atinge a su 



Figura 2 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
PERFURAÇÃO NUM DETETOR IONOGRÁFICO 

DA 

;SP.tCliÇAiOÍM :..:. 
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Este processo é" governado pela razão entre a velocidade de corrosão V ao 
longo do percurso da partícula no detetor ionogrãfico (inagem latente)* e 
a velocidade de corrosão da superfície não danificada V. Quando V é" mui; 
to maior do que V, a perfuração é" aumentada e toma forma cilíndrica ou c£ 
nica. Quando V é aproximadamente igual a V forma-se apenas uma pequena 
depressão na superfície (42). 
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perfície do plástico quando sua velocidade e carga elétrica 

correspondtm ao máximo poder de ionização, a "imagem latente" 

formada no plástico será otimizada, com a conseqüente forma

ção, apôs a corrosão, de uma perfuração também otimizada. 

II.2. Degradação da energia de una partícula alfa 

no percurso fonte-detetor 

A faixa de energia das partículas alfa mais adequa 

da para formação de uma perfuração, correspondente ao maior 

poder de ionização, varia de 0,9 a 4 MeV, dependendo da ener

gia inicial da partícula (47). [Fig. 3 ) . 

Uma vez que. a energia das alfas emitidas pelos des_ 

cendentes do Rn-220 e Rn-222 variam entre 5,45 e 8,78 MeV, 

torna-se necessário degradar estas energias para valores que 

correspondam aos do pico de Bragg de cada partícula. 

O processo mais simples de promover a dissipação 

da energia destas partículas é utilizar filtros. Interpondo-

se um filtro entre a fonte emissora de partículas alfa e o d£ 

tetor de nitrato de celulose, a perda de energia destas parti! 

cuias se dará por interações com o material do filtro. 

Este processo pode ser teoricamente analisado para 

determinação da espessura do filtro necessária ã degradação 

da energia até que a partícula alfa atinja o nitrato de celu

lose com velocidade que corresponda ao seu máximo poder de 
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Figuro 3 
DETERMINAÇÃO DA MELHOR DISTÂNCIA FONTE-
DETETOR NA QUAL A ENERGIA DAS PARTICUL AS 
ALFA AO ATINGIREM O NC ESTÃO COM A 
DENSIDADE DE 'ONIZAÇÂO CAPAZ DE PRODUZIR 
PERFURAÇÕES VISÍVEIS 
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ionização. Entretanto, o ncsrc objetivo pode ser alcançado ex 

perimentalnente, cor. maior rapidez. 0 filtro pode ser consti

tuído pelo próprio ar existente entre a fonte emissora o o ni

trato de celulose. Neste caso, a variação da distância entre 

a fonte e o nitrato de celulose possibilitará a identificação 

da melhor condição para o registro das partículas alfa. 

A combinação da canada de ar com um filfo de plás

tico com densidade superficial conhecida possibilita a otimiza 

ção das condições de irradiação. Esta concepção ê mostrada na 

Fig. 4. 

Deste modo, a utilização de dois detetores de nitra 

to de celulose na mesma geometria, nas com a diferença de que 

um usa filtro plástico e o outro não, permitirá que o número 

de alfas registradas no detetor sem filtro seja diferente do 

número registrado no detetor que utiliza filtro. Este sistema 

funciona como um verdadeiro discriminador, que, adequadamente 

calibrado, permitirá a contagem de perfurações nos dois deteto 

res de nitrato de celulose, provocadas por partículas alfa de 

energia diferentes. 

II.3. Princípio básico de funcionamento do sistema 

ionogrãfico para medida das concentrações in 

dividuais de Rn-220 e de Rn-222, em mistura, 

na atmosfera 

0 processo de determinação da concentração de Rn-
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Figura 4 
REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DA DEGRADAÇÃO 
DA ENERGIA DAS PARTÍCULAS ALFA EM FUNÇÃO DO 
PERCURSO EM TRÊS SITUAÇÕES DISTINTAS 
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220, em presença de Rn-222, na atmosfera, e que será detalha

do no capítulo seguinte, consta da utilização de dois deteto

res ionogrãficos conjugados a dois sistemas distintos de cole_ 

ta de produtos de decaimento radioativo destes dois gases. 

No primeiro, o ar a ser amostrado é aspirado atra_ 

vés de un filtro que retém os produtos de transmutação do Rn-

220 e Rn-222 presentes no ar. 

A eficiência de retenção pelo filtro é função do 

diâmetro médio dos aerosóis (aos quais estão associados estes 

íons radioativos), da velocidade de impacto destes sobre o 

filtro e da porosidade do filtro (48-49). Uma vez retidos 

no filtro, as partículas alfa emitidas após cada desintegra

ção, em direçãi- oposta à superfície do filtro, atingirão o de_ 

tetor de nitrato de celulose (colocado a uma certa distância 

do filtro e paralelo a este), dentro de um certo ângulo sóli

do (Fig. 5). 

No segundo sistema, o Rn-222 presente no ar difun

de através de uma membrana semiperneável para dentro de um 

precipitador eletrostático. Após a desintegração do gás, os 

íons do Po-218 formados, são eletrostaticamente coletados num 

catodo de "nylar" aluminizado. As alfas emitidas pelo Po-218 

e seus descendentes, que atravessarem o catodo, serão regis -

tradas pelo detetor de nitrato de celulose colocado por trás 

do catodo (30). 

A exposição dos dois sistemas a uma atmosfera con

tendo Rn-222, Rn-220 e seus descendentes, em concentrações co 



Figura 5 
REPRESENTAÇÃO ESOUEMATICA DOS 
ÂNGULOS SÓLIDOS DE IRRADIAÇÃO PARA 
CADA PONTO DO FILTRO QUE EMITE UMA 
PARTÍCULA ALFA 
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nhecidas, permitirá" a construção de retas de calibraçao onde 

se correlaciona o numero de perfurações nos detetores de ni

trato de celulose cor. as concentrações dos dois gases, para p£ 

rxodos de amostragem decerninados. 



.33 

II!-METODOLOGIA E RESULTADOS 

III.l. Introdução 

Para determinação das concentrações médias individu 

ais de Rn-220 e Rn-222, quando em mistura na atmosfera, foi d£ 

senvolvido um sistema que emprega detetores ionográficos de ni 

trato de celulose (NC). 

0 desenvolvimento do sistema, desde a etapa inicial 

de produção de uma atmosfera ar/radônio padronizada até a eta

pa final de calculo das concentrações dos dois nuclídeos em 

mistura na atmosfera é mostrado, esquematicamente, na Fig. 6. 
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III.2. Produção de uma atmosfera dinâmica ar/radônio 

com concentrações conhecidas e constantes de 

Rn-222 e de Rn-220 isoladamente ou em mistu 

ras (Etapa 0) 

Para a calibração do sistema foi necessário uma at

mosfera de ar/radônio, de concentração constante e conhecida. 

Esta foi gerada a partir da passagem de ar comprimido através 

de soluções de Th-228 e/ou de Ra-226. Esta mistura ar/radônio 

3 era introduzida numa caixa cúbica com lm de volume (50). Den 

tro desta caixa, um ventilador homogeneizava a atmosfera ar/ 

radônio, enquanto que, na parede oposta ã entrada de ar,um sis_ 

tema de exaustão permitia a saída contínua da mistura. Deste 

modo, foi possível produzir uma atmosfera dinâmica ar/radônio, 

cuja concentração era constante e conhecida. Nas faces supe

riores e laterais desta caixa foram construídas aberturas que 

permitissem amostragem dos gases, assim como a intrudução de 

instrumentos para medida de pressão atmosférica, umidade rela

tiva e temperatura, além do sistema de amostradores (com Nitra_ 

to de Celulose), a sereia testados. (Fig. 7). 

A mistura ar/Rn-220 ou ar/Rn-222 era obtida indepen 

dentemcnte pela injeção de ar a uma vazão de 1 l/min através 

do borbulhador contendo Th-228 ou Ra-226, complementado com ar 

de diluição a uma vazão de 2 l/min. Para a mistura ar/Rn-220 

e ar/Rn-222, a vazão adicional de ar de diluição era de apenas 

1 l/min. 
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Figura 7 
PLANTA BAIXA DA CAIXA RESERVATÓRIO DA ATMOSFERA 
DINÂMICA AR/RADÔNIO 
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2 - Mtdidor dt pressão 
3 - Termômetro 
4 - Higromttro 
5- Abtrtura paro amostragtm 
6- Sistsmo dt exaustão 
7- Abtrtura para amostragem 
8- Abtrtura para amostragem 
9 - Vtntilador 

10- Abtrtura para amostragtm 
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Antes da passagem do ar comprimido através de solu 

ção de Tn-228 ou de Ra-226, este passava por um borbulhador 

contendo água destilada para umidificá-lo. Após atingir a so_ 

lução de Th-228 ou de Ra-226, a mistura-passava por outro bor 

bulhador contendo ácido suifürico, para desumidificação da 

mistura ar/radônio. Um borbulhador vazio funcionava como um 

retentor de segurança antes e depois do borbulhador contendo 

a solução de Tn-228 ou de Ra-226 (Figs. 8 e 9). 

A concentração de radônio no interior da caixa foi 

determinada através da técnica do filtro duplo (14,15), tendo 

sido também utilizado o método de dosagem de Ra-226 através 

do Rn-222, segundo a técnica de Lucas (51), para medidas in-

tercomparativas com o método do filtro duplo. (Tabela 4). 

Com a utilização do método do filtro duplo foi pos_ 

sível determinar o tempo, após inicio do borbulhamento.em que 

a concentração do radônio no interior da caixa reservatório 

mantinha-se constante. (Fig. 10). 

Para modificar a concentração de radônio no interi 

or da caixa reservatório variava-se a concentração das solu

ções de Ra-226 e/ou de Th-228, mantendo-se constante a inje

ção de ar pelo sistema, a mesma vazão total de 3 l/min. Deste 

modo eram mantidas, em todas as experiências, as mesmas condi^ 

ções dinâmicas de atmosfera de referência dentro da caixa re

servatório, variando-se apenas sua concentração en Rn-222 e 

Rn-22Q, isoladamente ou em mistura. 
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Figura 8 
DIAGRAMA DE BLOCOS DO GERADOR DE MISTURAS 
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Figura 9 
REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DO SISTEMA 
DE PRODUÇÃO DA ATMOSFERA AR/RADÔNIO 

< - AR COMPRIMIDO PARA DILUIÇÃO 
2 -AR COMPRIMIDO 
3 - ROTAMETRO 
4 -BORBULHADOR COM ÁGUA 
5 - RETENTOR I E SEGURANÇA 
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7 - RETENTOR DE SEGURANÇA 
8 - BORBULHADOR C/H2 S04 (<U«um»dificador} 
9 - CAIXA DE MADEIRA DE IH»3 COM VENTILADOR INTERNO 
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II - SISTEMA DE EXAUSTÃO 
12- FILTRO DUPLO 
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Tabela 4 

INTERCOMPARAÇAO DA CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE TORONIO 

NA CAIXA RESERVATÓRIO 

N 

8 

Método de Lucas 

pCi/1 x IO4 

1,812 - 0,013 

N 

36 

Mét odo do filtro-duplo 

pCi/1 x IO4 

2,292 - 0,015 

N * Numero de amostras 
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Figuro 40 
CONCENTRAÇÃO DE RADONIO NO INTERIOR DA CAIXA 
RESERVATÓRIO, EM FUNÇÃO DO TEMPO DE 
BORBULHAMENTO 
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III.3. Descrição do sistema detetor ionografico de 

aspiração continua fSAC) e do sistema dete_ 

tor ionografico a difusão passiva (SDP) e 

otimização de suas geomctrias (Etapa I) 

Para medida conjunta das concentrações médias de Rn-

220 e de Rn-222 em mistura na atmosfera, detetores ionográficos 

de nitrato de celulose foram acoplados, respectivamente a um 

sistema de aspiração contínua (SAC) e a um sistema a difusão 

passiva (SDP). 

O sistema detetor ionografico de aspiração contínua 

(SAC) utiliza uma bomba de pequena vazão (aproximadamente 230 

ml/min) (52), que aspira o ar por dois furos laterais no supor

te do sistema (Fig. 11). 0 ar aspirado passa, em seguida, atra_ 

vés de um filtro de fibra de vidro (934 AH-Angel) , onde os aerp_ 

sois presentes no ar são retidos. Acima dest3 filtro e a uma 

distância de 3,5cm deste é colocado um detetor ionografico NC 

de forma circular, com l,9cm de diâmetro. 

As partículas alfa emitidas pelos radionuclídeos as

sociados aos aerosõis retidos no filtro dentro de determinados 

ângulos sólidos (Fig. 5), atingem a face sensível do detetor 

provocando danos em sua estrutura e, consequentemente, permitin 

do seu registro cumulativo. 

O princípio de funcionamento do sistema detetor ion£ 

grafico a difusão passiva (SDP), é o da difusão do radônio.atra 
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Figuro M 
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vés de um filtro de poliuretana que permite sua passagem, mas 

não a de seus descendentes já presentes na atr.osfera. 0 ra-

dônio que atinge o interior do volume sensível do precipita^ 

dor eletrostãtico do sistema a difusão passiva, ao se transrau 

tar, gera o Po-218 e Po-214 sob forma de íons positivos, que 

são coletados pelo catodo do precipitador eletrostãtico. 0 de_ 

tetor de nitrato de celulose é" colocado por trás do catodo e 

as partículas alfa emitidas pelo átomos de Po-214 e Po-218 

que se desintegram no catodo, atravessam-no ("mylar" alumini-

zado) atingindo o NC produzindo traços latentes neste dete

tor ionográfico. Este precipitador eletrostãtico do SDP é* man 

tido a um potencial de 400 volts, por meio de uma fonte DC es_ 

tabilizada. 0 sistema detetor ionográfico a difusão passiva 

e mostrado na Fig. 12. 

III.4. Descrição e otimização do processo de tratamento 

químico (revelação) dos detetores de nitrato de 

celulose irradiados (Etap.'. 2) 

Para determinar as melhores condições de geometria 

para irradiação do detetor de NC, de modo a que as partículas 

alfa atinjam o detetor com energia apropriada (limiar), para 

produção de um traço latente otinizado e revelação do detetor, 

utilizou-se como fonte emiisoi'a de partículas alfa um padrão 



Figuro 12 
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de Am-241. Foram feitos testes irradiando-se amostras do de

tetor NC com ssta fonte a distâncias fonte-detetor diversas, 

que va^iuran de 2,0 a 4,0cm. Os resultados mostraram que en

tre 2,6 e 3,0cn de distância fonte-detetor, obtinha-se perfu

rações, com melhor nitidez, indicando assim que a esta distân 

cia a partícula alfa atinge a superfície sensível do detetor 

NC com o máximo poder de ionização. 

O sistema de irradiação empregado,; com possibilida 

de de variação da distância fonte-detetor, é" mostrado na Fig. 

13. 

0 número de partículas alfa incidentes sobre o de

tetor NC, foi determinado por cintilonetria alfa usando o ZnS 

(Ag), conforme o esquema da Fig. 14. 

Na determinação das melhores condições de corrosão 

do detetor irradiado foi utilizada uma solução 2,5N de NaOH 

a temperatura de 60 C, sem agitação das amostras. 

Experiências realizadas ã temperatura de 25 C e 72 

horas de imersão das amostras de NC em solução de NaOH a 101, 

demonstraram que nestas condições a corrosão é* irregular e, 

portanto, insatisfatória. Acima de 60°C a corrosão é violen

ta e de difícil controle e geralmente a amostra é perdida. 

Para evitar a corrosão heterogênea, foram realiza

das experiências utilizando-se uma estufa para o aquecimento 

da solução de NaOH, com pequena ou nenhuma agitrção. Numa ou 

tra série de experimentos, a solução de NaOII era aquecida em 

banho-riaria, com agitação manual e sem agitação. 
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Figuro 13 
SUPORTE DA FONTE PADRÃO DE Am-241 

PARA CALIBRAÇÂO DO DETETOR DE 
NITRATO DE CELULOSE COM VARIAÇÃO DE 
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Figura 14 
REPRESENTAÇÃO ESQUEMÀTICA DO 
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO NÚMERO 
DE PARTÍCULAS ALFAS INCIDENTES NO 
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Observa-se que. quando se emprega estufa ou banho-

•íaria ser: agitação e con a face sensível do detetor NC volta

da para ci;;ia, quase sempre a corrosão se dá de forma desigual 

r. muitas vezes a a-nostra é destruída. Quando a face sensível 

está voltada para baixo, a corrosão se da de forr.a uniforme. 

A corrosão das amostras irradiadas Foi feita en co_ 

pos de OnOnl, con SOOnl ;lc solução 2,5N de NaOII, ã temperatu-

ra de 60 "C e sem agitação. 0 detetor ionografico e mantido 

para revelação, nun suporte plástico (53a), en forma de ci

lindro raso, colocado a una profundidade de aproximadamente 6 

cn da superfície da solução e com sua face sensível voltada 

para baixo (figs. 15 e 36). 

Nestas condições, a faixa de temperatura entre 59 

e 61 C é mais adequada para o tratamento das amostras. Após o 

banho corrosivo, as amostras de NC são lavadas por alguns mi

nutos por imersão das mesmas em copo de 50ml com água dcstila_ 

da ã temperatura ambiente. Em seguida, as amostras são leva

das E secagem também 5 temperatura ambiente. 

A escolha do melhor teipo de corrosão foi feita em 

banho 5 temperatura de 60 C, sem agitação e em diferentes pe

ríodos de duração do banho corrosivo. Para irradiar o filme 

NC foi utilizada, como fonte alfa, o Am-241. Os resultados 

desta experiência estão na Tabela 5 e Fig. 17. 

A verificação do número de alfas que atingem dete

tor NC foi feita utilizando a técnica de cintilom^tria alfa e 

obedecendo 5 mesma geometria,(Fig. 14). A contagem do padrão 



Figuro 15 
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Figura Í6 
RECIPIENTE PARA TRATAMENTO CORROSIVO 
COM NaOH DO DETETOR IONOGRÁFICO ( N O 
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Tabela S 

VARIAÇÃO ÜO NÚMERO DE PERFURAÇÕES/cm2 NO DETETOR IGNOGRAFICO 

(NC) EM FUNÇÃO DO TEÍÍPO DE CORROSÃO 

- Fonte: Am-241 (7,1 - 0,5) alfas/min cm -

DJRAÇAO DO BANHO NÚMERO DE PERFURAÇOES/cm2 * 
CORROSIVO (min) AMOSTRAS 

60 

70 

80 

90 

95 

10Ü 

105 

110 

120 

6 

6 

6 

7 

7 

21 

7 

7 

7 

2,9 

21,4 

46,2 

61,3 

70,6 

71,9 

72,7 

77,7 

90,3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1,1 

3,0 

4,4 

5,1 

5,4 

5 ,5 

5,5 

5,7 

6,6 

* Valor Líquido 
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Figura 17 
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PERFURAÇÕES /cm* NO DETETOR 
ION06RA'FICO(NC)EM FUNÇÃO DO TEMPO DE CORROSÃO 
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de Am-241, para um período de exposição de 10 minutos, é" de 

(169 - 13) alfas. 

III.5. Descrição do processo de contagem visual das 

perfurações nos detetores de nitrato de celu 

lose (Etapa 3) 

Para leitura das perfurações no detetor de nitrato 

de celulose, irradiado e revelado (banho corrosivo), este e 

montado em moldura de diapositivo de 35mm. Para tal utilizou-

se um suporte de papelão com furo circular de diâmetro ligeira 

mente menor que o diâmetro do disco detetor de NC, onde este e 

fixado com fita adesiva. 

Junto ao NC montado em moldura de diapositivo, colo 

ca-se um filtro verde (Wratten n* 40 da Kodak) para que se te

nha menor transmissão de luz através da área do detetor de ni

trato de celulose. Desta forma melhora-se o contraste e, por

tanto, a visualização das perfurações. 

0 detetor ionográfico montado no dispositivo e com 

o filtro verde é colocado em um projetor convencional e a ima

gem projetada sobre uma folha de papel branco. As perfurações 

são manualmente marcadas com lápis sobre a folha de papel bran 

co usando-se simultaneamente um registrador manual para conta

gem dos mesmos. A distância projetor-tela de registro utiliza 
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da foi de 1,5m, cora objetiva de 85mm, abertura 1:2,3. As fi

guras 18 e 19 mostram a imagem do detetor ionogrãfico NC pro

jetada após irradiação e revelação e seu registro em papel 

branco, respectivamente. 

Determinadas as melhores condições de geometria píi 

ra revelação das amostras (banho-Maria sem agitação, 60 C tem 

po de corrosão de 100 minutos e face sensível do filme volta

da para baixo), foi testada a resposta do detetor ionográfico 

quando se varia o número de alfas incidentes no detetor NC. 

Os resultados mostrando a eficiência do detetor estão na Tabe_ 

Ia 6 e Fig. 20. 

II1.6. Construção das retas de calibraçâo do SAC e 

SDP, para determinação das concentrações de 

Rn-220 e Rn-222 na atmosfera 

Para determinação da melhor distância filtro-dete-

tor NC, que permite o registro com nitidez das alfas emitidas 

pelos descendentes do Rn-222 e Rn-220, foram utilizadas con

centrações conhecidas de radõnio no interior da caixa reserva_ 

tõrio. 

Os aerosois dessa atmosfera ar/radônio eram coleta_ 

dos pelo sistema de aspiração contínua a uma vazão de 230ml/ 

min. A distância tonte-detetor que apresentou melhores resul^ 
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Figura 18 
DETETOR IONOGRAFICO DE NITRATO DE 
CELULOSE ( LR-U5 ) IRRADIADO COM 
PARTÍCULAS ALFA (Am-241) 
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Figura 49 
REGISTRO EM PAPEL DA PROJEÇÃO DO DETETOR 
lONOGRA'FICO ( N O APÓS IRRADIAÇÃO E 
REVELAÇÃO 
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Tabela 6 

CALIBRAÇAO DO DETETOR IONOGRAFICO (NC) EM FUNÇÃO DO NUMERO 

DE PARTÍCULAS ALFA INCIDENTES 

- Fonte: Am-241 (7,1 - 0,5} alfas/nin cm -

PARTÍCULAS ALFA/cm2 NUMERO DE AMOSTRAS PERFURAÇÕES/cm 

71,0 

ioe,7 

142,0 

177,7 

213,0 

319,8 

426,1 

568,1 

710,1 

852,1 

1065,1 

16 

6 

10 

6 

10 

5 

10 

12 

8 

10 

5 

64,4 

10.5,4 

131,6 

168,1 

196,7 

292,1 

396,7 

521,5 

646,7 

769,4 

906,0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

y 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5,2 

6,6 

7,4 

8,4 

9,1 

11,1 

12,9 

14,8 

16,5 

18,0 

19,5 

* Valor Líquido 



Figura 20 
CALIBRAÇAO DO DETETOR lONOGRAFICO ( NO EM 
FUNÇÃO DO NÚMERO DE PARTÍCULAS ALFA 
INCIDENTES 

900 -

Y «0,872 x +«,636 
R» 0,999 

Fonte deirrodioçao: Am -241 
(7,<±0,5)alfos/mincm2 

500 

PARTÍCULAS ALFA / c m 2 
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tados quanto à nitidez das perfurações situou-se na faixa de 

(3,2-3,7)cm. Esta distância, para a calibraçao do sistema de 

aspiração contínua foi,então, fixada en 3,5cm. 

Na calibraçao do sistema de aspiração contínua em 

atmosfera ar/Rn-220, as amostras so eram coletadas após três 

horas de injeção do ar através da solução de Th-228 a uma va_ 

zão de 3 l/min. As experiências foram realizadas com o obje_ 

tivo de obscrvar-se a resposta deste sistema em função do 

tempo de coleta das amostras. 0 tempo de irradiação do NC 

montado no sistema de aspiração contínua, após a coleta da 

amostra foi fixado em 48 horas, para permitir o crescimento 

no filtro do Bi-212 e do Po-212 (alfa emissores). Os resul

tados são mostrados na Tabela 7, Fig. 21. 

Foram realizadas experiências utilizando-se atmos_ 

feras ar/Rn-220 em várias concentrações, com coletas de ar 

pelo sistema de aspiração contínua por um tempo fixo de 6 ho_ 

ras e irradiação após amostragem de 48 horas. As concentra -

ções de Rn-220 no interior da caixa foram determinadas pelo 

método do filtro duplo ao final de cada amostragem. Os resul^ 

tados desta calibraçao são apresentados na Tabela 8, Fig.22. 

Na determinação do nível de interferência dos 

emissores alfa provenientes dos descendentes do Rn-222, quan 

do se deseja registrar apenas as alfas dos descendentes do 

Rn-220, foi utilizado um filtro de "mylar" (53b) sobre o NC 

de um sistema de aspiração contínua. A espessura ideal des

te filtro foi determinada experimentalmente de modo a favor£ 
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Tabela 7 

CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR IONOGRÁFICO DE ASPIRAÇÃO 

CONTÍNUA EM FUNÇÃO DO TEMPO DE COLETA NUMA ATMOSFERA COM 

CONCENTRAÇÃO CONSTANTE DE Rn-220 

- Concentração de Rn-220: (210 - 14)pCi/l de Ar -

TEMPO DE COLETA (h) NUMERO DE AMOSTRAS PERFURAÇOES/cm2* 

6 

12 

18 

24 

10 

12 

4 

10 

58,1 - 4,9 

117,3 - 7,0 

191,8 * 9,0 

300,9 - 11,2 

* Valor Líquido 
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Figuro 21 . 
CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR IONOGRAFICO 
DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM FUNÇÃO DO TEMPO 
DE COLETA NUMA ATMOSFERA COM 
CONCENTRAÇÃO CONSTANTE DE Rn-220 

300 -

*6 200 o 
(O 
U 

»o 
AC 

cc 
Ul 
CL 

Y«l2,258x-I3,480 
R «0,990 

40 20 

TEMPO DE COLETA (h) 
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Tabela 8 

CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR lONOGRAFICO DE ASPIRAÇÃO 

CONTÍNUA EM ATMOSFERA DE Rn-220 

- Tempo de coleta de 6 horas -

pCi/1 DE 

16,4 

24,6 

32,8 

57,3 

65,5 

AR NÚMERO DE 

AMOSTRAS 

5 

5 

5 

5 

5 

PERFURAÇOES/cm2 

94,9 - 6,3 

148,2 - 7,9 

191,1 - 9,0 

336,9 - 11,9 

397,4 - 12,9 

PERFURAÇÕES 1 

DE AR/cm2 pCi 

5,79 - 0,38 

6.. 02 - 0,32 

5,J3 - 0,27 

5,88 - 0,21 

6,07 - 0,20 

* Valor Líquido 



Figura 22 
CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR lONOGRAFICO 
DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM ATMOSFERA DE 
Rn-220 
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cer o registro das alfas dos descendentes do Pvn-220. A Tabe

la 9 mostra o resultado destas determinaçõe?, onde se obser

va que o limiar de energia para o registro é alcançado quando 

a densidade superficial do filtro de "mylar" é igual a 4mg/ 

2 cm . 

Procedimento análogo foi feito com atmosfera de ar/ 

Rn-222 utilizando-se filtros de "mylar" com espessuras idênti_ 

cas às empregadas nas experiências com Rn-220, Observa-se, pe_ 

Ia Tabela 9 e Fig. 2 3 que, com filtro "mylar" de 4mg/cm , a 

eficiência de registro para as partículas alfa dos descenden

tes do Rn-222 sofre drástica redução. 

Foram então realizadas experiências empregando-se 

misturas de Rn-220/Rn-222, em concentrações relativas diver

sas. 0 objetivo era determinar a relação entre o número de 

alfas registradas no detetor NC con "mylar" e no detetor NC 

sem "mylar", ambos montados em dois sistemas de aspiração con 

tínua distintos. Os resultados destas experiências em função 

Ja concentração relativa dos dois isótopos em mistura são moj> 

trados na Fig. 24 e Tabela 10. 0 tempo de coleta i utilizado 

foi de 30 minutos e a irradiação do nitrato de celulose foi 

mantida somente durante o tempo de coleta das amostras. 

Haseado no aumento da eficiência de registro 

das partículas alfa dos descendentes do Rn-220, quando se ut̂ L 

liza o filtro "mylar" de 4mg/cm , foi construída uma reta de 

calibração utilizando-se o sistema de aspiração contínua com 

este filtro. (Tabela 11, Fig. 25) • 



Tabela 9 

DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO DETETOR NC PARA REGISTRO DE PARTÍCULAS 

ALFA EMITIDAS PELOS DESCENDENfES DO Rn-220 E Rn -222 EM FUNÇÃO DA AB 

SORÇAO PARCIAL DA ENERGIA DESTAS PARTÍCULAS PHLO FILTRO DE"MYLAR" 

MISTURA DENS. SUPÜRFICIAL DO FILTRO NUMERO DE PERFURAÇOES/cni PERFURAÇÕES 1 

"MYLAR" ( m e / c n O AMOSTRAS DE AR/cm4 nCi 

í* 
A r / 2 

.97 í 
de 

"Rn 

2,2)n 
a r 

Ci/1 

0 

2 

4 

6 

8 

21 

6 

6 

104 ,0 6,6 

107 ,9 ' 6 ,7 

24 ,2 - 3,2 

5,7 - 1,5 

4 , 0 - 1,3 

20 ,926 - 9 ,356 

21 ,710 - 11 ,025 

4 ,869 - 2 ,249 

1,147 - 0 ,591 

0 ,805 - 0W442 

A r / 2 2 0 * * 

(587 - 24)nCi / l 

de a r 

0 

2 

4 

6 

8 

14 

6 

6 

6 

6 

228 .6 - 9 ,8 

294 .7 - 1 1 , 1 

732 ,6 * 1 7 , 5 

1 8 , 5 Í 2 ,8 

4 , 0 - 1,3 

0 ,389 - 0 ,025 

0 ,502 - 0 ,028 

l v 2 4 8 - 0,uS9 

0,032 0,005 

0,007 - 0 ,002 

OBS.: Tempo de coleta de 30 nan com irradiação do NC apenas durance a cole ta . 

* Valor Líquido 



Figura 23 
ABSORÇÃO PARCIAL DA ENERGIA DE PARTÍCULAS 
ALFA EMITIDAS PELOS DESCENDENTES DO 
Rn-220 £ Rn-222 PELO FILTRO DE'MYLAR-
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Tabela 10 

AVALIAÇÃO DA INFLUENCIA DO FILTRO DE "MYLAR" (4mg/cm2) NO REGISTRO 

DE PARTÍCULAS ALFA DOS DESCENDENTES DO Rn-220 £ Rn-222 NO SISTEMA 

DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA 

CONCENT 

DE Rn 

0 

32,8 

65,5 

65,5 

65,5 

65,5 

RAÇAO 

-220 

pCi/1 

CONCENTRAÇÃO 

DE Rn-222 

DE AR 

1356,1 

678,1 

339,0 

135,6 

27,1 

0 

NUMERO DE 
• AMOSTRAS 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

COM FILTRO SEM FILTRO 

"MYLAR"(A) "MYLAR"(B) 

PERFUKAÇOES/cmZ* 

86,6 -

571,4 * 

1124,4 -

1071,0 -

1092,0 -

1076,9 -

6,0 

15,5 

21,7 

21,2 

21,4 

21,3 

279,4 

366,4 

509,7 

433,2 

413,0 

408,4 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

10,8 

12,4 

14,6 

13,6 

13,2 

13,1 

(A)y 

0,3 

1,6 

2,2 

2,4 

2,6 

2,6 

i) 

- 0,02 

~ 0,06 

- 0,07 

- 0,09 

- 0,10 

- 0,10 

* Valor Líquido 

oo 



Figura 24 
CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR IONOGRAFICO DE ASPi RAÇÃO 
CONTÍNUA PARA DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS 
ATIVIDADES DE Rn-220 E DE Rn-222 EM MISTURA NO AR 
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Tabela 11 

CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR IOMOGRÃFICO DE ASPIRAÇÃO 

CONTINUA COM FILTRO DE "MY.'.AR" (4ng/ni2) EM ATMOSFERA 

DE Rn-220 

- Tenpo de coleta de 6 horas -

pCi/1 DE 

16,4 

24,6 

32,8 

57,3 

65,5 

AR NUMERO DE 

AMOSTRAS 

6 

6 

6 

6 

6 

PERFURAÇOES/cm2* 

259,0 - 10,4 

388,0 - 12,8 

557,4 - 15,5 

910,2 - 19,6 

1068,7 - 21,2 

PERFURAÇÕES 1 

DE AR/cm2 pCi 

15,79 - 0,63 

15,77 - 0,52 

16,99 * 0,47 

15,88 - 0,34 

16,32 - 0,32 

* Valor Líquido 



Figura 25 
CAL!BRACÃO DO SISTEMA DETETOR lONOGRAFICO DE 
ASPIRAÇA'0 CONTINUA COM FILTRO DE'MYLAR* 
( 4mg/cm2) , EM ATMOSFERA DE Rn-220 
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A calibraçao do sistema a difusão passiva foi feita 

en atmosfera ar/Rn-2 22 de concentração conhecida e constante. 

Este sistema era exposto por períodos de 6 horas. Utilizando-

se a atmosfera ar/radônio foram feitas também coletas simultâ

neas com dois sistemas de aspiração contínua, un dos quais com 

í> filtro "mylar" e o outro sem o filtro "mylar". Estas amos

tragens foram repetidas a diversas concentrações de Rn-222,que 

eram determinadas indiretamente pelo método do filtro duplo ao 

final da amostragem. 0 tempo de irradiação após a colete foi 

sempre de 48 horas e a vazão total da mistura ar + ar/Rn-222 pa 

ra o interior da caixa tanbénimantida cm 3 1/nin. Os resulta

dos são apresentados nas Tabelas J.* , 13, 14 e Figs. 26, 27, 28. 

III.7. Determinação da contribuição das partículas alfa 

dos descendentes do Rn-222 na formrçao do número 

total de perfurações devidas ãs particulas alfa 

emitidas pelos descendentes dos dois isõtopoe, 

quando em mistura (Etapa 5) 

Uma vez determinado o número total de perfurações/ 

2 cm no detetor NC do sistema a difusão passiva, utiliza-se sua 

reta de calibraçao, Fíg. 26, para determinação da concentração 

correspondente, de Rn-222 em pCi/1 de ar. Como a eficiência 

de registro das partículas alfa dos descendentes do Rn-222 no 
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T a b e l a 12 

CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETLTüil IOXüCRATlCO A DIFUSÃO 

PASSIVA EM ATMOSFERA DL \ln-Z2Z 

- Tempo de e x p o s i ç ã o de 6 h o r a s -

NUMERO i)ü ^* PERFURAÇÕES 1 
p C i / 1 DEAR „ . , . _ . _ , , PERFURACOES/cu' n r < D , 2 r . 
* /\j-Iuhii^\o DE AR/cm pCi 

1 3 5 , 1 5 2 7 , 9 - 3 , 1 0 , 2 0 7 - 0 , 0 2 5 

5 3 9 , 1 5 7 5 , 4 - 5 , 6 0 , 2 2 2 - 0 , 0 1 7 

6 7 8 , 1 5 1.44,0 - 7 , 8 0 , 2 1 2 - 0 , 0 1 2 

1 0 5 0 . 0 5 2 4 7 , 2 - 1 0 , 2 0 , 2 3 5 - 0 , 0 1 0 

1 3 5 6 . 1 5 3 2 7 , 1 - 1 1 , 7 0 , 2 4 1 - 0 , 0 0 9 

* V a l o r L i q u i d o 

file:///ln-Z2Z
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Figuro 26 
CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR I0N06RAFIC0 A 
DIFUSÃO PASSIVA EM ATMOSFERA DE Rn - 222 
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Tabela 13 

CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR IONOGRÃFICO DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA 

COM FILTRO DE "MYLAR" (4mg/cm2) EM ATM01i:ERA DE Rn-222 

- Tempo de coleta de 6 horas -

pCi/1 DE AR N 0 M E R O D E PERFURAÇOES/cm2* PERFURAÇÕES 1 
AMOSTRAS ÜE AR/cm pCi 

2922,0 

2530,4 

2160,8 

1850,7 

1298,4 

757,8 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

184,9 

170,0 

131,0 

119,2 

73,7 

47 ,0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8,8 

8,5 

7,4 

7 , 1 

5 ,8 

4 ,4 

0 ,063 

0,067 

0 ,061 

0,064 

0 ,061 

0,062 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,003 

0 ,003 

0,003 

0,004 

0,004 

0,006 

* Valor Líquido 
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Figuro 27 
CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR lONOGRAFICO 
DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA COM FILTRO DFMYLAR" 
(4 mg/cm*), EM ATMOSFERA DE Rn-222 
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Tabela 14 

CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR IOMOGRAFICO DE 

ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM ATMOSFERA DE Rn-222 

- Tempo de coleta de 6 horas -

p C i / 1 DE AR N t o 0 D E PERFURAÇOES/cn2* ^ ™ R A Ç 0 E S 1 
AMOSTRAS DE AR/cnT pCi 

757,8 5 200,7 - 9 ,2 0,265 - 0,012 

12*98,4 5 352 ,6 - 12 ,2 0,272 - 0,009 

1850.7 5 506,0 - 14,6 0,273 - O.UOS 

2160.8 5 640,4 - 16,4 0,296 - 0,008 

2530,4 5 686,7 - 17,0 0,271 - 0,007 

2922,C 5 852,2 - 18,9 0,292 - 0,006 

* Valor Líquido 



Figuro 28 
CALIBRAÇAO DO SISTEMA DETETOR (ONO6RAFIC0 
DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM ATMOSFERA DE 
Rn-222 
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sistema de aspiração contínua com filtro de "mylar" é", em mé-

+ 2 

dia, de (0,063 - 0,010 perfurações 1 de ar/cm pCi (Tabela 13), 

a contribuição destas alfas no numero de perfuraçoes/cm no 

sistema de aspiração contínua será igual ao valor lido na re

ta de calibração do sistema a difusão passiva (em pCi/1 de 

ar), multiplicado pela eficiência do sistema de aspiração con 

tínua com filtro "mylar", calibrado era atmosfera contendo ap£ 

nas Rn-222. 
2 

Subtrai-se este valor do total de perfurações/ cm 

encontrado no sistema de aspiração contínua com filtro de "my_ 

lar" (4mg/cm ), obtendo-se o número de perfurações devido âs 

alfas dos descendentes do Rn-220. 

Com o número de perfurações/cm devido exclusiva

mente ao Rn-220, e com a reta de calibração do sistema de as

piração contínua com filtro "mylar", Fig. 25, determina-se a 

concentração de Rn-220 correspondente a estas perfurações. 

III.8. Coleta de amostras com o sistema de aspiração 

contínua e o sistema a difusão passiva em at

mosferas com concentrações desconhecidas de 

Rn-222 e/ou Rn-220 e determinação destas con

centrações (Etapa final) 

Foram coletadas amostras em residências de Guarapari 

e Meaípe, em galerias de uma mina de urânio em Poços de Caldas 
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c numa fábrica que utiliza sais de Tõrio na fabricação de seus 

produtos. 

Como os níveis de radiação externa nas cidades de 

Guarapari e Me.ípe são elevados devido a presença de depósitos 

de areia monazítica, foram selecionados pontos em que os valo

res desta radiação externa são mais elevados, na esperança de 

que houvesse uma correlação direta com a emanação de radônio. 

As amostras foran coletadas en quartos e salas de algumas resî  

dências, e a uma altura do piso de aproximadamente 60cn. 

Na mina de urânio foram esoolhidas três galerias 

com vários níveis de contaminação medidas em WL (Working Le

vel) e as amostras foram ali coletadas a una altura de 40cm do 

chão. 

Na indústria que utiliza sais de Tõrio, a amostra

gem foi feita em dois galpões e a uma altura do piso de l,lm. 

0 tempo de coleta de todas as amostras foi sempre de 

6 horas e o de irradiação apôs amostragem, de 48 horas, com 

uma vazão de aspiração no sistema de aspiração contínua de 

230ml/min. Os resultados dessa amostragem são mostrados nas 

Tabelas 15, 16, 17. 



Tabela IS 

DETERMINAÇÃO DA COÍiCEiiTRAÇAO DE Rn-220 E Rn-222 

- AMOSTRAS COLETADAS NAS CIDADES DE GUARAPARI E MEAÍPE -

LOCAL (1) SISTEMA C/"^LAR"(A) S/'"ÍYLAR"(B) Rn-2 20 Rn-222 

PERFURAÇOES/cm^ (2) CONC. Ei' pCi/1 DE AR (3) 
(A) 

(B) 

GUARAPARI 

MEAÍPE 

HEAÍPE 

SDP 

SAC 

SDP 

SAC 

SDP 

SAC 

3,5 

11,5 

14,4 

14 ,7 

9 ,7 

1 7 , 4 

13 ,7 

1 1 , 5 

11 ,6 

0 ,17 - 0 ,05 

0 ,32 - 0 ,07 

0 ,59 - 0 , 11 

8 5 , 2 - 3 4 , 6 

9 6 , 4 - 3 5 , 4 

72 ,0 í 33 ,4 

0,83 

0,84 

1,24 

(1) Uma amostra por local 

(2) Valor Líquido 

(3) Tenpo de amostragem: 6h 

Tempo de irradiação apôs coleta: 48h. 

SDP-Sistena a difusão passiva 

SAC-Sistewa de aspiração contínua 
oo 



Tabela 16 
DETERíilNAÇAO DA CONCENTRAÇÃO DE Rn-220 E Rn-222 

- AMOSTRAS COLETADAS E>I GALERIAS DE UMA MINA DE URÂNIO (POÇOS DE CALDAS) -

LOCAL (1) SISTEMA ^LWéSZSià S/"MYLAR"ÇB) Rn-220 „ Rn-222 
PERPURAÇOES/cm2 (2) CONC. EM pCi/1 DE AR (3) 

(A) 
(B) 

GALERIA S8D-I 
(0,6 WL) 

GALERIA 58D-II 
(0,04 TSl) 

GALERIA G66 

(0,001 WL) 

SDP 
SAC 

SDP 
SAC 

SDP 
SAC 

9 4 , 5 

7 1 , 2 

1 4 , 4 

100 ,8 

138 ,2 

4 0 , 8 

l ( , o , S 

15 ,6 

25 ,6 

4 , 1 - 0 , 3 

3,6 - 0 ,3 

0 , 5 - 0 ,10 

4 4 2 , 5 * 51 ,2 

193 ,5 - 4 1 , 4 

89 ,0 - 3 4 , 8 

0,68 

0 ,56 

0 ,56 

(1) Una amostra ^or local; V»?L (Workins Level) 

(2) Valor Líquido 

(3) Tempo de amostragem: 6h 

Terapo de irradiação após coleta: 48h. 

SDP-Sisteraa a difusão passiva 

SAC-Sistema de aspiração continua 



Tabela 17 

üliTERMIW/ÇAO DA CONCENTRAÇÃO DE Rn-220 E Rn-222 

- AivlOSTRAS COLETADAS NUMA INDÚSTRIA QUE UTILIZA SAIS DE TÓRIO (RJ) -

LOCAL (1) SISTEMA C / " M Y L A R " W Sf'MYLAR"(B) Rn-220 Rn-222 ( A ) 

PERFURAÇÕES/cm" (2) CONG. EM pCi /1 DE AR (3) ' ( B ) 

GALPÃO IT SDP 

SAC 1498,3 805,0 89,3 - 1,5 1,9 

1 9 3 , 3 

8 0 5 , 0 

5 ,4 

6 3 , 9 

8 9 , 3 - 1,5 

8 ,9 - 0 , 5 

8 2 6 , 3 * 6 1 , 6 

4 6 , 6 - 3 0 , 5 GALPÃO IIQ SüP 

SAC 147,9 63,9 8,9 - 0,5 2,3 

(1) Una amostra por local 

(2) Valor Líquido 

(3) Tempo de amostragem: 6h 

Tempo de irradiação após coleta: 48h. 

SDP-Sisteiaa a difusão passiva 

SAC-Sistena de aspiração contínua 
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IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na determinação das melhores condições de irradiação, 

temperatura e tempo de duração do banho corrosivo, observa-se 

que, quando se utiliza banho-Maria ou estufa,sem agitação e com 

a face sensível do filme ionográfico voltada para cima, a corro 

são quase sempre se da de forma heterogênea, e muitas vezes a 

amostra e destruída. Quando, porem, a face sensível deste filme 

é colocada para baixo, a corrosão se processa de maneira mais 

uniforme. Esse fato indica que a corrosão desigual pode estar 

sendo produzida pela ação catalítica dos produtos formados pelo 

ataque alcalino ao detetor, retidos na sua superfície,quando se 

coloca este filme com sua face sensível voltada para cima (54). 

As condições de distância fonte-detetor e tempo de du 

ração do banho corrosivo poderão sofrer modificações caso se

ja alterada a energia das partículas alfa ou então a espessura 
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da camada de nitrato de celulose. Com o filme LR 115-11 de 12 

um utilizado nesse trabalho, as condições ideais de registro 

para as partículas alfa emitidas pela fonte de Am-241 foram ob_ 

tidas quando a distância fonte-detetor era de 3cm e o tempo de 

corrosão de 100 min. 

Para a determinação das concentrações de Rn-220 e Rn-

222 através de seus descendentes, esta distância foi experimen 

talmente determinada, chegando-se a um valor ótimo igual a 3,5 

cm, com o mesmo tempo de corrosão. 

A contagem das perfurações o feita manualmente, por 

observação visual direta das mesmas. A amostra é montada em 

moldura de diapositivo e projetada sobre uma folha de papel 

branco, com auxílio de um simples projetor de "slide". A con

tagem das perfurações assim efetuada, evita, consequentemente, 

que defeitos do próprio detetor venham a ser considerados como 

perfurações provocadas por partículas alfa. Portanto,este siŝ  

tema de contagem permite discriminar falsas contagens, o que 

não ocorre com sistemas descritos por outros autores, conforme 

Fig. 29 (38-40). 

Com o objetivo de testar a eficiência do filme dete

tor, em função do tempo de irradiação, foi utilizada, inicial

mente, a radiação alfa emitida por uma fonte de Am-241 ( Fig. 

20). Pode-se observar que a resposta foi superior a 90$, ate 

2 " 

cerca de 700 alfas/cm . Acima deste valor, a eficiência de r£ 

gistro começa a baixar discretamente, liste afastamento da li

nearidade observado na Fig. 20 ê devido, principalmente,a coin 
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Figuro 29 
REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DO SISTEMA 
CHAPUIS, PARA CONTAGEM DE PERFURAÇÕES 
NO DETETOR DE NITRATO DE CELULOSE 

ALTA TENSÃO 

I 
VÁLVULA 

FOTOMU LTIPLIC/ \DORA 

AMPLIFICADOR 

ESCALIMETRO 

JANELA AJUSTÁVEL 

NITRATO DE CELULOSE 

3 VIDRO 

1 FILTRO ÓTICO KODAK W-40 

2. 
>yw—' FONTE LUMINOSA 

file:///DORA
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cidencia de perfurações e a erro humano na contagem das mes

mas, por fadiga visual, devido ao grande numero de eventos 

por unidade de área. 

Como o objetivo principal deste trabalho é a utili

zação do sistema detetor ionográfico para medidas de níveis 

ambientais de radõnio (Rn-220 e Rn-222), o número de perfura 

2 - -

ções por cm não ê elevado. Portanto, a contagem visual e 

rápida e precisa. 

0 detetor ionográfico de nitrato de celulose ( LR 

115) apesar de suas vantagens para emprego em radiometria al̂  

fa, apresenta uma característica desfavorável no que diz res_ 

peito a presença de perfurações inerentes ao filme, antes de 

sua utilização. Estas perfurações devem ter origem em imper 

feições na fabricação, que aumentam ã medida que cresce o 

tempo de duração do banho corrosivo (Fig. 30). Torna-se as_ 

sim, necessária, a determinação do número de perfurações es-
-» 2 

púrias por cm , antes de sua utilização (brancos). 

A atmosfera de radõnio e seus descendentes foi pro

duzida a partir de soluções padrão de Th-228 e Ra-226, cuja 

concentração no interior da caixa reservatório foi verifica

da através de coletas sucessivas de amostras de ar, pelo mé

todo do filtro duplo. 

Nesse processo de calibração, o equilíbrio entre o 

radõnio e seus descendentes não foi determinado, assim como 

nas condições de amostragem ambiental. Entretanto, toda a 

calibração foi efetuada injetando-se a mistura ar/radõnio a 
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Tabela 18 

FORMAÇÃO DE PERFURAÇÕES ESPONTÂNEAS NO DETETOR 

IÜNOGRÃFICO DE NITRATO DE CELULOSE NA FUNÇÃO 

DO TEMPO DL CORROSÃO 

DURAÇÃO DO BANHO NUMERO DE 
CORROSIVO (win) AMOSTRAS PERFURAÇÕES/cn 

60 8 0,2-0,5 

30 18 1,3 - 0,7 

100 60 3,8 - 1,3 

120 18 14,7 - 2,5 

140 18 37,0 - 3,9 

160 18 73,9 - 5,6 

180 18 103,8 - 6,6 



Figura 30 
FORMAÇÃO DE PERFURAÇÕES ESPONTÂNEAS NO 
DETETOR 10N0GRÁFIC0 DE NITRATO DE CELULOSE 
EM FUNÇÃO DO TEMPO DE CORROSÃO 

150 

N6 «X> 
o 
>» 
(O 
Ul 
o o 
< 

ü. 
c 
a! 50 

Y« 57,438-l ,558x + 0 t 0 U ' 

DURAÇÃO DO BANHO CORROSIVO (min) 
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uma vazão constante de 3 l/min na caixa, além da homogeneiza

ção por agitação mecânica desta atmosfera. Cada exposição só 

era iniciada após três horas após borbulhamento de ar através 

do gerador de radõnio. A suposição feita ó de que no interi 

or das residências onde serão efetuadas as coletas, devido à 

pequena ventilação existente, o estado de equilíbrio radioati 

vo entre o Rn-222, Rn-220 e seus descendentes, será maior do 

que nas condições de calibração. 

A maior eficiência de registro para os descendentes 

do Rn-220 é* obtida quando se utiliza um filtro adicional de 
2 

4mg/cm de "mylar" (Fig. 23) , interposto entre o detetor de 

NC e o filtro .de coleta. Com esta densidade superficial ocor 

re uma diminuição na eficiência de registro das partículas al_ 

fa dos descendentes do Rn-222. Esse filtro adicional de 4mg/ 

cm possivelmente impede que as alfas de 5 a 6 MeV, quer da 

série do Tório quer da do Urânio, atinjam o detetor ionográfi 

co com energia adequada para que sua trajetória no NC possa 

ser registrada com formação de imagem latente revelãvel. En

tretanto, este filtro atenua tanto as alfas do Po-212 de 8,78 

MeV quanto ãs do Po-214 de 7,69 MeV, de maneira a que atinjam 

o detetor com energia suficiente para provocar o registro de 

sua trajetória. Portanto, a maior eficiência para registro 

das alfas dos descendentes do Rn-220, quando se utiliza o fil_ 

tro adicional de 4mg/cm , é devida à maior velocidade de for

mação dos produtos de transmutação do Rn-220, em face de sua 

meia vida (55 seg) ser menor que a do Rn-222 (3,82d). 
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Em medidas ambientais onde a concentração de Rn-220 ê 

baixa e considerando • Í o detetor ionogrãfico acoplado ao sis 

tema a difusão passiva é específico para Rn-222, a melhor con

dição de registro das partículas alfa dos descendentes do Rn-

220 é" obtida quando se utiliza o filtro de "mylar" com 4mg/ 

™ 2 
cm . 

0 sistema detetor ionogrãfico a difusão passiva dete

ta o Rn-220 quando sua concentração é elevada. Isto ê devido 

à difusão de pequenas quantidades de Rn-220 para o interior do 

volume sensível do precipitador eletrostático, o que provoca

ria o registro de uma fração das partículas alfa emitidas por 

seus descendentes. 

Entretanto, em concentrações ambientais de Rn-220 o 

sistema a difusão passiva pode ser considerado como específico 

para Rn-222, uma vez que só* passa a ser sensível ao Rn-220 em 

concentrações superiores a 60 pCi/1 de ar e com tempo de expo

sição de 6 horas. 

0 tempo de coleta foi fixado em 6 horas, com o objeti 

vo de purmitir amostragens de campo durante o dia e durante 

a noite. 

0 tempo de irradiação apôs a coleta foi fixado em 48 

horas, para se obter o registro do maior número possível de âL 

fas emitidas a partir do filtro e em particular daquelas gera

das no filtro, pelo decaimento dos descendentes do Rn-220. 

As amostras coletadas no interior de casas ou edifí

cios na cidade do Rio de Janeiro fioram tomadas como Teferência, 
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uma vez que nestes locais as concentrações de Rn-220, Rn-222 

e de seus descendentes podem ser consideradas normais. As 

perfurações observadas nestas amostras foram utilizadas no 

tratamento estatístico (55) como sendo devidas ã radiação de 

fundo, tanto no sistema de aspiração continua como no siste

ma a difusão passiva. 

A atividade mínima detetãvel (AMD) ê definida como 

aquela onde a diferença entre a taxa de contagem da amostra 

e a taxa de contagem da radiação de fundo ê três vezes maior 

que o desvio padrão da contagem da radiação de fundo (56). 

Para o sistema em questão, esta AMD i de U.15 pCi/1 de ar 

de Rn-220 com o sistema de aspiração continua com filtro de 
2 

"mylar" (4mg/cm ). 

0 volume total das amostras foi sempre de 82,8 1, coletados 

a uma vazão de 230ml/min. 

Nesse tratamento estatístico foi realizada uma anã 

2 

lise de regressão entre o número de perfurações/cm (Y) e 

concentração em pCi/1 de ar (X). A analise de erros foi efe

tuada de acordo com os princípios básicos de uma distribui -

ção de Poisson (56). Os dados utilizados são os valores li -

quidos (Amostra - "Bgd") onde o ponto zero de concentração 
2 

em pCi/1 de ar na abcissa e zero de perfurações/cm na orde

nada/ corresponderia aos valores encontrados nas amostras co 

letadas no Rio de Janeiro, consideradas como "background".E£ 

tes valores estão nas Tabelas 19, 20, 21, 22. 
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Tabela 19 

PERFURAÇÕES OBSERVADAS NO DETETOR IONOGRA*FICO 

(CN) NAO EXPOSTO 

LOCAL (*) NÚMERO DE PERFURAÇÕES/cm2 

AMOSTRAS 

INST.BIOFÍSICA (RJ) 75 3,78 * 1,26 

COPACABANA (RJ) 4 3,58*1,23 

MEAlPE/GUARAPARI (ES) 12 4,01 - 1,30 

POÇOS DE CALDAS (MG) 6 3,47 ± 1,21 

M É D I A 97 3,71 - 1,25 

(*) Locais de amostragem. Amostras serviram para verifi 

cação de possíveis contaminações dos detetores NC 

não expostos. 
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Tabela 20 

PERFURAÇÕES OBSERVADAS COM O SISTEMA DETETOR 

IONOGRA"FICO A DIFUSÃO PASSIVA 

- Rio de Janeiro -

LOCAL NUMERO DE PERFURAÇÕES/ca2 

AMOSTRAS 

INST.BIOFÍSICA - CF(RJ) 

INST.BIOFlSICA-057 (RJ) 

COPACABANA - DV (RJ). 

4 

11 

4 

7,42 - 1,77 

7,60 * 1,79 

4,62 - 1,39 

M É D I A 19 6,55 - 1,66 
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Tabela 21 

PERFURAÇÕES OBSERVADAS COM O SISTEMA DETETOR 

IONOGRÀFICO DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA COM FILTRO 

"MYLAR" (4iag/cm2) 

- Rio de Janeiro -

LOCAL NÚMERO DE PERFURAÇÕES/cm2 

AMOSTRAS 

INST.BIOFÍSICA - CF (RJ) 

INST.BIOFrSICA-057 (RJ) 

COPACABANA - DV (RJ) 

M É D I A 25 8,20 1,86 

4 

12 

9 

7,46 

9,59 

7,56 

1,77 

2,01 

1,78 
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Tabela 22 

PERFURAÇÕES OBSERVADAS COMO SISTEMA DETETOR IONOGRÂFICO 

DE ASPIRAÇÃO CONTÍNUA SEM FILTRO "ínfLAR" 

- Rio de Janeiro -

LOCAL NUMERO DE PERFURAÇÕES/cm2 

AMOSTRAS 

INST.BIOFÍSICA - CF(RJ) 

INST.BIOFrSICA-057 (RJ) 

COPACABANA - DV (RJ) 

4 

12 

9 

10,29 - 2,08 

12,25 * 2,27 

10,50 Í 2,10 

M É D I A 25 11,01 - 2,15 
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Para o Rn-222 a AMD foi de 45 pCi/1 de ar, para um 

período de coleta de 6 horas e tempo de irradiação apôs a co

leta de 48 horas, condições estas também para o Rn-220. 

As determinações de campo constaram de amostragens 

em galerias de una mina de urânio em Poços de Caldas, em re

sidências nas cidades de Guarapari e Meaipe, e em galpões de 

uma fábrica que utiliza sais de Tõrio na fabricação de produ

tos industriais. 

Na mina de urânio, os testes realizados mostraram 

que o detetor ionográfico NC suporta as condições de elevada 

umidade relativa e variações bruscas de temperatura sem so

frer alterações. As concentrações encontradas foram de certo 

modo coerentes com os valores esperados, em face dos níveis 

de ML (Working Level) existentes nos locais de amostragem, de 

terminados pelo pessoal de operação da mina. Estas concentra 

ções estão compreendidas na faixa de 89 a 443 pCi/1 de ar pa

ra Rn-222 e 0,5 a 4 pCi/1 de ar para Rn-220 (Tabela 16). 

Em alguns pontos dos galpões da indústria que utili

za sais de Tõrio, foram encontrados valores de 9 pCi/1 de ar 

para Rn-220 e valores abaixo da AMD para Rn-222. Em outros 

pontos da mesma fábrica, estes valores chegaram a 89 pCi/1 de 

ar de Rn-220, nível este que interfere na medida da concentra 

ção de Rn-222 com o sistema a difusão passiva. 

As amostras coletadas em residências de Guarapari e 

Meaipe revelaram que a concentração de Torônio ê maior em Mea_ 

ípe do que em Guarapari. 
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Em Meaípe foram feitas coletas no interior de duas 

residências. A primeira por ser de sape, chão batido e com 

ventilação acentuada, em face da inexistência de portas. A 

outra residência era de alvenaria e assoalhada. Em Guarapari 

as amostras foram coletadas no interior de uma residência de 

alvanaria e chão cimentado. 

0 aspecto importante a ressaltar na interpretação 

das poucas amostras coletadas em Guarapari e Meaípe é o fato 

de se ter observado que a concentração de Rn-222 encontrada 

é* superior ã de Torônio. Esta observação contradiz o que 

era esperado, uma vez que a percentagem de Tório na areia mo 

nazítica ê superior ã de Urânio. Este fato foi constatado 

porque no detetor NC do sistema de aspiração contínua, com o 
2 

filtro adicional de 4mg/cm de "mylar" e no sem filtro de 

"mylar" a eficiência dê registro não foi compatível com a r£ 

lação esperada (Tabela 10, Fig. 24). 

Foi realizada em laboratório, experiência utilizan

do areia monazítica concentrada (991), cerca de 20Kg, distri^ 

buída no interior da caixa reservatório de lm (Fig. 5). A 

emanação do Radõnio pela monazítica era homogeneizada por 

meio de ventilação e o sistema de injeção de ar e exaustão 

do mesmo foi mantido a uma vazão de 3 l/min. Os valores en

contrados estão na Tabela 23. A relação entre o número de 

perfuraçÕes/cm no detetor NC do sistema de aspiração contí 

nua com filtro "mylar" e sem filtro "mylar" observada é dis

cordante do encontrado em Meaípe e Guarapari. Imagina-se 

que a existência de pisos (assoalhado, cimentado etc), per-
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Tabela 23 

COLETA DE AMOSTRAS COM O SISTEMA DETETOR IONOGRÀFICO DE 

ASPIRAÇÃO CONTÍNUA EM ATMOSFERA CONTENDO Rn-220/Rn-222 

PROVENIENTES DE AREIA MONAZÍTICA CONCENTRADA (991)* 

TEMPO DE COM FILTRO "MYLAR" (A) SEM FILTRO "MYLAR" (B) (A)^ 

COLETA (h) PERFURACOES/cm' 
(B) 

24 

31,5 

25,6 

30,7 

29,8 

30,7 

137,8 

131,5 

*23,9 

110,9 

15,9 

13,9 

12,2 

15,1 

16,0 

47,1 

56,7 

60,9 

49,6 

2,3 

2,1 

2,5 

2,0 

1,9 

2,9 

2,3 

2.0 

2,2 

* Areia nonazítica uniformenente distribuída no fundo da caixa 

reservatório con ventilação interna e injeção contínua de ar 

(31/nin). 
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mita a difusão do Rn-222 (meia vida de 3,82d) em detrimento do 

Rn-220 (meia vida de 55 seg). 

O emprego de detetores ionogrãficos associados aos 

sistemas de coleta descritos (SAC e SDP), para a determina 

ção simultânea de Rn-220 e Rn-222 em mistura na atmosfera , 

satisfaz plenamente os objetivos inicialmente propostos no 

inicio deste trabalho. 

A fim de aumentar a eficiência do sistema de aspira

ção continua torna-se necessário aumentar o tempo de coleta 

e a vazão de aspiração. A vazão adotada (230ml/min), por ser 

baixa, não interfere na ventilação normal existente nos lo

cais de amostragem, porém esta poderá ser consideravelmente au 

mentada mantendo-se ainda as mesmas condições de ventilação. 

No caso do SDP» o aumento da eficiência é função do 

volume sensível do precipitador eletrostático, que também po

de ser facilmente aumentado, além do aperfeiçoamento da geome

tria deste precipitador, vizando sua otimização. Analogamen

te ao SAC, o tempo de coleta poderá ser estendido para inter

valos de tempo bem maiores. 
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V - CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho permite as seguintes con 

clusoes: 

1. Detetor ionográfico de nitrato de celulose (LR 115-11 da 

Kodak-Pathê): 

- suas características para registro de partículas 

alfa na faixa de 0,9 a 4 MeV permanecem inaltera 

das, mesmo em condições de campo, onde a umidade 

relativa e a temperatura são elevadas; 

- sua utilização e simples e de baixo custo por 

não exigir instrumentação eletrônica complexa; 
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- o sistema de leitura das perfurações amplificadas 

pelo tratamento químico corrosivo, permite a vi

sualização direta e portanto a discriminação de 

falsos eventos (defeitos); 

- a amostra permanece inalterada após a leitura, 

constituindo-se num registro que pode ser arquiva 

do. 

2. Sistema de aspiração contínua (SAC): 

- embora sua eficiência seja suficiente para a deter 

minação de concentrações ambientais normais de Rn-220 

e Rn-222 , esta poderá ser significantemente 

melhorada ou pelo aumento de vazão de coleta ou 

pela elevação do tempo de amostragem; 

- a utilização de dois SAC, urn com e outro sem fil

tro de "mylar" para discriminação de partículas 

alfa de energias diferentes permite verificar a 

importância relativa de cada um dos isótopos (Rn-

220 e Rn-222) na mistura. 

3. Sistema a difusão passiva (SDP): 

- com suas atuais dimensões o SDP ainda apresenta 
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pouca eficiência para a determinação de baixas 

concentrações ambientais de Rn-222; 

• esta eficiência pode ser facilmente melhorada quer 

pela modificação da atual geometria dos eletrodos, 

quer pelo aumento de suas dimensões. A elevação 

do tempo de coleta também implicará no aumento da 

eficiência. 

4. Amostras de campo: 

- mesmo com as atuais configurações e com o tempo de 

coleta de 6 horas os dois sistemas (SAC e SDP), em

bora com baixa eficiência, permitiram verificar a 

presença tanto de Rn-222 como de Rn-220 em mistura 

no ar do interior das residências de Guarapari e 

Meaípe. Mais ainda, os níveis de Rn-222 nestes am

bientes parecem ser mais significativos do que ante 

riormente esperados. 
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VI-SUMÁRIO 

A inalação do gás radonio (Rn-222) e de seus produtos 

de desintegração radioativa resulta na contaminação interna db 

organismo, por estes radionuclídeos alfa-emissores. 

Este tipo de contaminação só tem significado, do pon

to de vista do efeito biológico, quando a concentração do gás 

e/ou de seus descendentes radioativos é significativamente 

mais elevada do que os níveis ambientais normais. 

Estes contaminantes podem ocorrer em concentrações a-

cima do normal, nos seguintes locais: 

- no interior de casas em areas de elevada radioativi 

dade natural, ou que foram construídas utilizando-

se materiais contendo concentração elevada dos pre

cursores radioativos do radonio (areia monazítica, 

rejeitos da extração de urânio o tõrio); 

- usinas de beneficiamento de areia monazítica e de 

outros minérios de urânio e tório; 
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- indústrias que utilizam o tório como materia prima 

para fabricação de diversos produtos industriais; 

- minas subterrâneas, principalmente as de urânio. 

Existem vários métodos para determinação da concen -

tração destes contaminantes do ar. Entretanto, a complexida 

de e fragilidade dos equipamentos necessários dificultam sua 

utilização em situações de campo onde muitas vezes o grau de 

umidade, a temperatura e o excesso de poeira constituem obs_ 

tãculo ã realização de medidas de precisão. Alem destas di

ficuldades, estes métodos necessitam de amostras de ar de 

grande volume, cuja coleta altera as condições locais de ven 

tilação. com reflexos na sua representatividade. 

0 método desenvolvido neste trabalho baseia-se na 

utilização de detetores ionográficos de nitrato de celulose 

(LR 115-Kodak-Pathé), acoplados a dois sistemas distintos de 

coleta dos produtos de transmutação radioativa do Rn-220 e 

do Rn-222. 

No primeiro sistema, o ar é aspirado através de um 

filtro de fibra de vidro que retém os produtos de decaimento 

radioativo existentes no ar, tanto do Rn-220 quanto do Rn-

222. A aspiração é feita com uma bomba de pequena vazão 

(230ml/min). 

No segundo sistema, o detetor de nitrato de celulose 

é conjugado a uma câmara de difusão passiva e a um precipita 

dor eletrostático. Neste sistema o detetor NC registra so-
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mente as partículas alfa provenientes dos descendentes alfa 

emissores do Rn-222. 

Com atmosferas padrão de Rn-220 e/ou Rn-222 foram 

construídas retas de calibração para os dois sistemas. No 

sistema de aspiração contínua, o NC foi irradiado com e 

2 .» 
sem filtro de "mylar" (4mg/cm ). Através deste conjunto de 

retas de calibração torna-se possível a determinação das 

concentrações médias de cada um dos dois isótopos do radõ-

nio, presentes na atmosfera, em mistura. 

As melhores condições de geometria para revelação 

das amostras de nitrato de celulose, após serem irradiadas, 

nos dois sistemas, foram obtidas com solução de NaOH 2,5N, 

em banho-Maria sem agitação, 60°C, tempo de corrosão de 100 

min e face sensível do detetor, voltada para baixo. Após a 

revelação, a contagem visual das perfurações nas amostras é 

realizada com emprego de um projetor de diapositivos conven 

cional. 

A atividade mínima detetável (AMD) do sistema de a£ 

piração contínua com filtro de "mylar" é de 0,15 pCi/1 de 

ar para Rn-220 e de 45 pCi/1 de ar para Rn-222 no sistema 

a difusão passiva, com tempo de coleta de 6 horas. 

Mesmo satisfazendo plenamente aos objetivos inicial^ 

mente estabelecidos no início deste trabalho, a amostragem 

de campo veio demonstrar que a eficiência dos sistemas de 

coleta ainda é baixa. Este problema poderá ser contornado 

elevando-se a vazão da bomba para coleta das amostras de ar 
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com o primeiro sistema e aumentando-se as dimensões do siste

ma a difusão passiva, bem como o tempo de coleta. 

O sistema proposto e simples, de baixo custo, porta -

til, e com vazão de amostragem que não perturba a ventilação 

ambiental normal no interior dos recintos contaminados. 



.108. 

VII - SUMMARY 

Inhalation of radon (Rn-220 and/or Rn-222) and its 

radioative decay products can result in the formation of 

body burdens of alpha emitting radionuclides with biological 

implications to the individual. 

This type of internal contamination of the organism 

will constitute a hazard, only if the concentrations of those 

nuclides in the inhaled air are significantly above normal 

environmental levels and if the exposure time is long. 

Rn-220, Rn-222 and their daughter products can occur 

in abnormal concentrations in the following locations: 

- within houses in areas of elevated natural 

radioactivity (AENR) or in those which have been 

built with tailings containing Rn-222 or Rn-220 

precursors. 
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- uranium or thorium ore (such as monazite) mills; 

- industries where thorium salts are utilized in 

the manufacturing of several products (such as 

kerosene lamp gas manttles); 

- underground mines, particularly the uranium ores. 

Several methods have been devised for the indoor 

determination of airborne radon and radon daughters. Nevertheless, 

much of the equipment now in use is either to complex or to 

fragile to be utilized in areas where high uroidity and temperature, 

or elevated airborne dust are present. Moreover the low specific 

activities of the samples require collections of high volume air 

samples which causes perturbations in prevailling ventilation 

patterns, affecting the interpretation of the measurements. 

The method herein described is based in the utilization 

of cellulose nitrate (CN) ionographic detectors (LR-115-Kodak-Pathé*) 

These track-etching detectors are coupled to an air sample and to 

a difusion chamber respectively. 

In the first system ambient air is pulled through a fiber 

glass filter for collection of airborne radon daughters (Flow: 

230 ml/min). 

In the second system, the cellulose nitrate detector is 

coupled to a difusion chamber electrostatic precipitator 

arrangement. Here the CN detector will register only the alpha 

particles given off by the decay products of Rn-222 formed within 
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the sensitive volume of electrostatic precipitator. 

The construction of calibration curves for the two 

systems using adequate steady-state concentrations of Rn-220 and 

Rn-222 in an exposure chamber (1 cubic meter), will allow the 

use of the system for measurement of averaged integrated radon 

concentrations. The CN attached to the air sampler is exposed 

in the reference atmosphere with and without a mylar filter for 

discrimination of alpha particles with different energies. 

The best etching procedures have been investigated for 

this type of alpha particle ionographic detectors (CN). Results 

showed that etching should be carried out using a 2,5N NaOH 

solutions at 60°C, in a steam bath without stirring for 100 min 

etching time. The sensitive layer of the detector shall be 

facing down throughout etching procedure. After etching is 

completed, counting of the visible tracks is performed by 

naked eye when the samples are projected on a wnite screen using 

a standard slide projector. 

The minimum detectable activity (MDA) for the air 

sampler where the CN has been covered with a mylar filter is 

0,15 pCi of Rn-220/1 of air. The MDA for the diffusion chamber 

CN is 45 pCi of Rn-222/1 of air, at exposure times of 6 hours. 

Field sampling indicated however, that the efficiency 

of the two systems are still low for the measurement of 

environmental levels of Rn-220 and Rn-222 within houses of the 

AENR, recommendations for efficienty improvement of the system 
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are proposed. 

The system is simple, portable, rugged and of low cost. 

The small flow of the air sampler has the advantage of permiting 

sampling without perturbation of prevailling ventilation patterns. 
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