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RESUMO MATERIAIS E MÉTODOS

Método* de medida do gás radõaio em <
tem sido desenvolvido» no» E.U.A. e em alguns peitei da
Earopa e Asia. No Brasil, alguns grupo» de puaaisa de
dosünetria ambiental tem desenvolvido projeto* e reansado
medidas em águas minerai» e em unbiente» fechado», uti-
lisaado as mais diferentes técakss. 0 objetivo deste tra-
balho é mostrar o desenvolvimento de alguns métodos de
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INTRODUÇÃO

0 radônio, ou eapeaBcamente 1BRa i nm gás radioativo
que ocorre naturalmente e apresenta una mõa-vid» de 3,8
dia*, formado a partir da deántegraçio do ^Ra, produto
iniermadiáno da cadeia de decaimento do wâaio natural
(MU), encontrado aa croeta terratre. Seado « a gáa nobre,
0 " R a é capas de dttandir-te atr«*éa da teria atingindo
a raperfide tcrmtre. Aadun, o gáa raddsio que emana do
•ok> aicança o interior de ambiente* fechado* pelai paredes
e pela» tabulate» de água e ««goto [1]. Alem do talo, as
fontes que contribuem para a presença de ™Ra em am-
biente» fechados tão a água destinada ao ato doméstico e
mauriai» de construção. A presença de alta concentração
de " R a no ai, principalmente em ambiente» fechado», aprs»
senta om grande risco àsaode da popvlaçio. Ess» ri*co nio
1 atribuído somente ao radonio, mas também ao» sens pro-
duto» d* meia-vida corta ("'Po, "«Pb, M4K • W4Po). Ao
contrario do '"Rn, essas prodnto* aprewatam uma fadn-
dane de se ftxarem em partículas de poeira preseste» no ar e
GosjssQttentemettic no eíiteina respíral̂ rio qvafldo instados
[1,3,8]. Assim, a medida da concentração de radonio no ar
^deimporUaciafandamental na determiaaçao da dose ab-
aonrída pelo pahnio.

Um do» ma» simple» e mais antigos métodos para determi-
aar a coaceatnção de rad&nio foi daseavohido por Laças cm
1957 q^co»Mm*.» conhecida-eéliia de L « « - [Sj. Esta

de am eüssjusjm (Pjrm) de 135 ml de capaci-
Saa panda lateral iatena é revestida com ama fin*
. de sattrto de saco athrado com prata, ZnS(Ag).

SdbsUacU«»Uo^e, além de aprvaeatar a propriedade de
cantir «toa* da h» «iaM e ahra «ioleU qaaado exporta à
partJcalas » é iaeeaslvel a omtro» típo» de radiação (7,10].
Neste método foi mtwaado a n sistema de bombeamsato de
at (Fig I). Umnltrodearfciacopladoaeete*i*teiaa.anm
de reter as partfcalMdefoeira. Uma armadilha de sflkfrfd
ioi colocada em A com a finalidade de redmir aamidadede

Um
col

atar.

coletor detento a eegaii contendo carrio ativado tá
cado abaixo dssU armadilha e «posto ao ar bombeado

doraate M hora». PiaalitaaW a exposição, a tampa foi re-
tirada e o coletor toned ado ao sistema de aqnecúncnto e
Uaneftrenda do gás (Fig. 2). O condutor A, desta «gora
U evacuado e o coletor aqneddo a uma temperatnra de
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350 °C durante 10 aúaultm. Eft* aquecimento é necessário
para que o carvão ativado libere o gás radônio adaorvido du-
rante a exposição. Apó» o tempo de aquecimento • bomba
de vácuo foi isolada e o ai contendo radônio foi transferido
para & célula previamente evacuada. Apó* fechar a torneira
r3 a célula foi d «conectada do tistema e juitapoata ao fo-
to multiplicador

CÉLULA 0E LUCAS

Figirc 2: Sktem» d« aquóiMato c Uaasfatéaáa do sfa.

O conjunto, célula, fotomultiplicador e pré-amplificador, foi
colocado em uma caixa de alumínio que serve paia a blin-
dagem óptica e eletromagnética. Os fótons detectados pelo
fotomultiplicadot e convertidos em sinais elétricos foram
diachminados por um analisador monocanal da OR-
TEC • 455 (Fig. 3). A contagem foi iniciada 3 boras após a
transferência do gás, permitindo que o equilíbrio radioativo
entre o radônio e aeuf filhos fosse estabelecido. As contagens
foram tomadas a cada 5 minutas, em seqüência, durante um
período de três horas. Estas medidas foram waüsariaa di-
ariamente durante uma semana. FtprvS: Sistema dt deteeçio • cottagem

A&áUae termolumineacente

A termoluminescéncía é uma das técnicas dosimétricas em-
pregada para a determinação da concentração de radônio
no ar [4,9,11]. Eata técnica é bastante útil, DOM torna-se
possível obter valores de concentração de radônio integra-
dos durante um longo período. Dosünetros LiF (TLD -100)
foram colocados sobre a camada de carvão ativado dos cole-
tores da Fig. 4, separados da mesma por uma tela de tecido
esticada por um aro metálico. Foram colocados 10 gnrpos
de doafmetroe em cada um dos coletores. Cada grupo era
composto de 4 ou 5 dosímetros. A calibraçio de dosímetros
foi realised* utilisaado uma font* de w C s . Foram utilisado*
dois coletores, dos quais um foi exposto ao ar ambiental e
outro ao ar bombeado. Dosímetros foram colocado» também
dentro de um terceiro coletor não contendo carvão ativado
que foi exposto ao ar ambiental. A altura deste coletor foi
redunda para 1,0 cm a fim de manter o mesmo volume de ar
contido dentro dos dois anteriores. Cada medida foi tomada
após um tempo de exposição ao ar de 4 dias.

Coletor com carvfto ativado

A adsor ção de radônio pelo carvão ativado 4 uma técnica
simples e barata paia se determinar oa níveis da concen-
tração de radônio no maio ambiente (2,«]. Coletores análogos
aos de Cohen a Naton [2] foram construídos. O coletor con-
siste de um recipiente cilíndrico de lata cor' >io 25,0 g de
carvão ativado. Na parte central da tamp JÍ feito tuna
abertura da 2,0 cm de diâmetro e coberto com uma tela
da njrlon (130 fios/cm). Um pequeno pacote (5,0 g) da sflica-
gd foi colocado logo abai» a fim de redusir a adsorção de
umidade pelo carvão. O esquema do coletor é mostrado na
Fig. 4. O carvão ativado que utilisamos é derivado da casca
de coco, fornecido pala Cerâmica Stefani, de Jaboticabal,
com uma granulação de 8 x 16.
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As medidas de exposição dot TLDt em função do tempo
de exposição são mostradas na Fig. 6. As reta» a, b
e c indicam respectivamente at respostas obtidas pelos
dosfmetros colocados dentro dos coletores, os quais foram
expostos ao ar bombeado, ao ar ambiental e aos dojúnetros
colocados dentro do terceiro coletor não contendo carvão
ativado.

t>q»*iae<U> coletor • «a» «tatasíei.

Tratamento térmico e Exposição

Os coletores, antes de serem expostas ao ar, fixam aqueci-
dos a «ma temperatura de 120 °C durante um tempo de IS
horas, período em que a tampa foi removida. Ao Urano do
tratamento térmico, a tampa foi recolocada e o coletor foi
resinado à temperatura ambiente durante um intervalo de
10 minuto*. Os coletores, assim preparadas, foram expos-
tos taato ao ar ambiental quanto ao ar bombeado. O trata-
mento térmico dos coletores é* efetuado após cada exposição
para remover a umidade e o gás radõnío adsorvidos pelo
carvão [2]. Terminada a exposição, a abertura da tampa i
selada com uma fito adesiva par» assegurar que não ocorra
o escape do gás retido no coletor durante a exposição. Os
coletores foram expostos no laboratório durante os meses de
verão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO As Usas de exposição obtidas estão resumidas na seguinte

As medidas de "'Rn fornecidas pela ofluU de Lucas podem
ser vistas na Fig. 5. Foi encontrado uma máa-vida de 3,78
diat, o que evidencia a presença de radôoio.
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• 1 R = 2,58 x IO"4 C/kg

A Fig. 7 mostra os valores das retas a e b subtraídos dos
valores de exposição obtidos na reta c, resultando em retas
a': (a - c) e b': (b • c). Foram obtidas taxas de exposição
de 0,012 e 0003 0 C / k J )

'o.O 1.0 2.0 9.0 4.0 9.0 e.O 7.0

tempo (d)

1: D«tüBcito do * " *» «m fcicfo do umpo.
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Figtl* T: Vtlors de expoóçio on fução do Umpo, »': (» - c)
e V: (b - c).

Oi valom obtido* pel» reU c d» Fig. 6 tio considerados
•qui como "background" e porUnto a lubttaçio do* valora
de a e b por e*te valor fornece a contribuição apenu do Rn
adiorvido pelo carvão e coniequentemente doa KDI prodntoa
de decaimento.

O» rwultados obtido* na Fig. 5 mostram que o método uti-
liiando a célula de Lucw e o coletor de carvio é um dos
método* mau encases na detecção de radônío no meio am-
biente. O* valore* obtido* mostram que a adwrçio pelo
carvio ativado são bastante significativo*. Neste método a
estimativa da concentração de radonio ao ai inferida van» de
0,3 a 2,0 pCi/l. O* resultados obtidos utiüsando a dosime-
tria termolnmiiifsrf nte mostram um acréscimo de 4 a 20 %
quando o* doxímetro* colocado* no coletor (oram expostos
ao ar ambiental e forçado respectivamente, correspondentes
is concentrações de radonio da ordem de 0,3 a 1,3 pCi/l.
Ambos os resultado» são compatíveis com a medida real-
isada em nosso laboratório pela Radtrak, Dfinoi* - EUA com
detectores de traço • com os resultados obtidos por Cohen e
NAsMÜfi li\ PaUA tlT¥ia\ ittMItinf MnlijÉcSo GéMwflÊ HaãialiMiOn*. fB&V

didas cm diferentes locais e épocas do ano serio necessárias.
Um» calibracão mais adequada deve ser adotada e comçôes
devem ser {sitas levando-se em conta os parâmetros, tais
como ventilação, pressão, umidade relativa e temperatura
doar.
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