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RESUMO 

No ambiente em que vive, o Homem está constantemente exposto à radioatividade 

natural, proveniente principalmente de materiais da crosta terrestre que possuem na sua 

constituição elementos químicos pertencentes às famílias radioativas do urânio e do tório. 

A utilização de tais materiais para construção de casas constitui-se numa importante forma 

de exposição a radiações ionizantes, sobretudo ao gás radioativo 2 2 2 Rn, que deles é 

exalado. O solo brasileiro é composto, entre outros, por minerais que contém apreciáveis 

concentração destes elementos. Os habitantes da cidade de Monte Alegre no Pará, 

localizada à 2 o 00* 24,9" S ; 054° 04* 13,5" W utilizavam, na construção de suas casas, 

pedras retiradas de uma região distando 20 km dali, denominada Inglês de Souza, 

localizada à 01° 56' 40, f S ; 054° 12' 49,7" W onde se encontra uma vila residencial, 

denominada de Colônia Agrícola Nacional do Pará (CANP). 

O objetivo deste estudo foi o de fazer o levantamento da concentração 2 2 2 R n no 

ambiente interno das residências de Monte Alegre e da vila. Foram realizadas ainda, 

determinações dos teores de U, e Ra, medidas do fluxo de radônio em amostras da 

rocha e dos solos das duas regiões, bem como medidas de dose gama, tanto próximo do 

solo como no interior das residências. 

Os resultados médios da concentração de radônio no ar das residências medidas não 

ultrapassaram os limites de 200 Bq. m"3 (nível de ação) e 600 Bq. m*3 (nível de 

intervenção) recomendados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP 

65) . As concentrações dos radionuclídeos naturais e os fluxos de radônio da vila, 

apresentaram valores superiores em 17 vezes aos encontrados na área urbana de Monte 

Alegre, enquanto que as medidas da dose gama no interior das residências da Vna foi de 

0,86 mSv/a. 
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ABSTRACT 

The human being is constantly exposed to the natural radioactivity in the 

environment where he lives. This radioactivity comes mainly from materials present in the 

terrestrial crust that possess in their constitution chemical elements belonging to the 

radioactive families of uranium and thorium. The use of such materials for the construction 

of houses constitutes an important exposure form to the natural radiation, above all to the 

radioactive gas 2 2 2 Rn, that it is exhaled from them. The Brazilian soil is composed, among 

other, of minerals that contain appreciable concentrations of these elements. The 

inhabitants of Monte Alegre town in Para, located at 2° 00 ' 24,9 " S; 54° 04 ' 13,5 " W, 

used in the construction of their houses stones obtained from an area 20 km distant of 

Monte Alegre, denominated Ingles de Souza, located at 01° 56 ' 4 0 , 1 " S; 54° 12 1 49,7 " W, 

where a small residential village, denominated National Agricultural Colony of Para 

(CANP), is located. 

The objective of this work was to evaluate the indoor concentration of 2 2 2 R n in the 

residences of Monte Alegre and CANP. Determinations of the 2 3 8 U and 2 2 6 R a 

concentrations, measurements of the radon flux in samples of stones and soils of the two 

regions, as well as measurements to the gamma dose close of the soil and inside the 

residences, were also carried out. 

The average results of the radon concentration in the air of the investigated 

residences did not exceed the limits of 200 Bq. m 3 (action level) and 600 Bq. m 3 

(intervention level) recommended by the International Commission on Radiological 

Protection (ICRP). The concentrations of natural radionuclides and the radon flux 

determined at the village showed values 17 times higher than those found at the urban area 

of Monte Alegre, while the average indoor gamma dose rate in the village residences was 

0.86 mSv/a. 
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CAPITULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - Radioatividade natural 

O homem está constantemente exposto às radiações ionizantes no ambiente em que 

vive. A intensidade desta exposição é função de seus hábitos e de sua localização geográfica. 

A radioatividade natural, juntamente com a radioatividade proveniente de diagnósticos 

médicos são as principais formas de exposição do homem às radiações ionizantes (NCRP, 93). 

A exposição à radioatividade natural é devida à radiação cósmica, como também aos 

minerais encontrados na crosta da terra que possuam radionuclídeos na sua composição. Estes 

radionucíídeos formam respectivamente duas classes: os cosmogênicos e os primordiais. 

Os radionuclídeos cosmogênicos são produzidos através de interações entre os raios 

cósmicos representados por partículas pesadas (u, - Muons), mésons, entre outras, fótons de 

alta energia; e os elementos presentes na atmosfera, no solo e na água, representados 

principalmente por elementos estáveis como o nitrogênio e oxigênio, originando como 

produtos mais importantes os radionucíídeos 7Be, 1 4 C e 3 H, com meia-vida, respectivamente, 

de 53,28 dias, 5730 e 12,3 anos, e ainda outros radionuclídeos como : o Be, 2 6 A1, 3 6 C1, 8 0Kr, 3 2 Si , 

3 9Ar, 2 2 Na, 3 5 S , 3 7 Ar, 3 3 P , 3 2 P , 3 8 Mg, 2 4 Na, 3 8 S , , 8 F , 3 9C1 e 3 8 C1, emissores de partículas beta e 

raios gama, possuindo meias-vidas de milhões de anos até frações de segundos. Os 

radionuclídeos cosmogênicos oferecem uma pequena contribuição na dose no homem devida à 

radiação natural. Destes radionuclídeos, os que mais contribuem para a exposição do homem, 

são o Carbono-14, Tritio ( 3H), Sódio-22 e Berílio-7, sendo que os três primeiros por serem 

mais abundantes no corpo, são os mais importantes (Florkowski, 1989). 
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Os radionuclídeos primordiais são o 2 3 8 U , 2 3 5 U , 2 3 2 Th, 4 0 K, 8 7 Rb, ! 2 4 Sn, , 3 8 La l 4 7 As, 

entre outros mais raros, os quais têm a sua origem relacionada à formação do sistema solar, 

possuem meia-vida da mesma ordem de grandeza da idade da Terra, ou seja, aproximadamente 

5x IO9anos (Adams, 1977). 

Os núcleos radioativos de maior contribuição à radioatividade ambiental são o 4 0 K e as 

séries radioativas encabeçadas pelo 2 3 8 U, 2 3 2 Th e 2 3 5 U (Figuras 1.1). Desde que estes isótopos 

não sofram nenhum processo de separação química ou física, os vários membros da cadeia, 

atingem um estado de equilíbrio, onde a taxa de decaimento de cada nuclídeo é praticamente a 

mesma dos seus antecessores (Kirby, 1954). O 4 0 K e 8 7 Rb são importantes uma vez que 

possuem comportamento químico semelhante e participam do processo metabólico do corpo 

como constituinte de eietrólitos intracelulares. Apesar do 4 0 K possuir uma meia-vida muito 

longa de 1,28 x IO9 anos, apresenta uma abundância relativa de apenas 0,012 %, sendo por esta 

razão responsável por uma dose muito pequena no homem (Bennet, 1996). 

Levando-se em conta o comportamento físico e químico, tempo de meia-vida e 

abundância relativa dos diferentes elementos, a série do 2 3 8 U pode ser dividida em quatro sub-

séries, em que cada cabeça de sub-série controla a atividade de seus produtos de decaimento 

(Moreira, 1993). Estas sub-séries são as seguintes: 

a) 2 3 8 U, 2 3 4 Th, 2 3 4 U, 2 3 4 Pa, 2 j 0 Th, que quase sempre se encontram em equilíbrio radioativo; 

b) 2 2 6 Ra, que, por possuir elevada solubilidade, está freqüentemente separado do seu 

precursor, encontrando-se assim distribuído na natureza diferentemente do 2 3 8 U ; 

c) 2 2 2 Rn, que peio fato de ser um gás inerte emana e exala de seu antecessor, 

juntamente com seus filhos sólidos de meias-vidas curtas 2 1 8 Po , 2 1 4 Pb , 2 1 4 Bi e 2 1 4 Po; 

d) Os produtos de decaimento do radônio de meias-vidas longa 2 1 0 Pb , 2 I 0 B i e 2 1 0 Po . 

A série do 2 3 2 Th pode ser dividida em quatro sub-séries: 

a) Apenas o 2 3 2 Th 

b) A seqüência 2 2 8 Ra, 2 2 8 Ac, 2 2 8 Th e 2 2 4 Ra 
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c) 2 2 0 Rn e seus filhos de meias-vidas mais longa 2 1 2 Pb e 2 I 2 Bi 

d) 2 2 0 Rn e seus filhos de meia vida curta 2 : 6 Po e 2 l 2 P o 

A série do ( 2 3 S U) possui pouca importância ambientai uma vez que a porcentagem de 

2 3 5 U na composição relativa ao urânio natural é de apenas 0,73% quando comparada com a do 

2 3 3 T J 

que é de 99,27%. Entretanto, ocupacionalmente, é de grande importância o seu 

monitoramento em instalações de enriquecimento isotópico. 

A distribuição dos radionuclídeos 2 3 8 , J e 2 3 2 Th está geralmente associada a rochas 

ígneas e a rochas sedimentares, com os seus teores variando de moderado a alto na ordem 

crescente de abundância destas rochas. Entretanto, no mesmo mineral os teores poderão variar 

algumas ordens de grandeza, dependendo, somente, das características físico e químicas da 

rocha, tais como: granulometria, condição ácido-base e constituição mineralógica. Rochas 

ígneas ácidas normalmente possuem elevada concentração de urânio (Wosburn, 1965). 

O elemento químico urânio, levado à superfície da crosta terrestre como conseqüência 

da atividade magmática, tem valência +4 e se encontra sob a forma de minerais de uraninita 

(uranotorianita, torianita), ou então, solubiüzado em outros minerais, substituindo na rede 

cristalina elementos que apresentam propriedades físico e químicas semelhantes. 

Sob ação do intemperismo, o urânio se oxida facilmente, formando o radical uranila, 

[UO2]" 2 , que na presença de carbonatos e sulfatos, origina o s complexos solúveis 

[U0 2 (003)3]"* ou [ U O 2 (S04)3]"4, facilmente transportados pela água. Esses compostos 

associados a outros produtos de intemperismo, dão origem a solos com concentrações maiores 

que solos originados de rochas de baixos teores (Pereira, 1977). 
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Rebelo (1997), faz referencias a trabalhos onde conclui que até 60%, do uranio 

presente em rochas ígneas pode ser lixiviado, com soluções de ácidos de baixas concentrações, 

embora a média seja de 25%. O tório e seus minerais são insolúveis no meio ambiente, não 

sendo decompostos durante o intemperismo, entretanto, o enriquecimento relativo de tório nos 

solos é devido à acumulação de grãos inalterados, provenientes do arraste pelas águas de 

chuvas (Rebelo, 1997). 

Comparado com o urânio, o elemento químico rádio pode ser mais facilmente separado 

dos minerais. Para que o urânio seja solubilizado é necessário a quebra da estrutura cristalina 

do mineral portador, enquanto que o rádio, por não ocupar posição regular na rede cristalina, 

constitui-se num elemento estranho ao arranjo cristalográfico, favorecendo assim o seu 

deslocamento através das microfissuras do cristal sem que seja necessária sua ruptura 

(Schwarcz et al;1982). 

Nos fosfatos sedimentares, o urânio, por possuir raio iónico semelhante ao do cálcio, 

tanto pode sofrer substituição isomórfica como ser adsorvido na superfície das apatitas. 

Os radionuclídeos naturais são encontrados por toda crosta terrestre distribuídos pelos 

compartimentos ambientais como o solo, a água e a atmosfera, variando de teores conforme 

sua localização geográfica, origem geológica dos solos e história climática. 

Com o objetivo de avaliar as implicações da exposição do homem a estes 

radionuclídeos, pesquisadores de todo o mundo vem realizando estudos tanto em regiões onde 

ocorrem depósitos, conhecidas como áreas de elevada radioatividade, como também em 

regiões consideradas de baixa radioatividade, tendo sido inclusive organizado no Brasil, em 

1977 um simpósio Internacional sobre o tema (Academia Brasileira de Ciências, 1977). 

As principais ocorrências de minério contendo urânio e tório no Brasil, estão 

localizados em Poços de Caldas (MG), Itataia (CE), Lagoa Real (BA), Boquira (BA), Pitinga 

(AM), Araxá (MG), Buena (RJ), Patos de Minas (MG), Catalão (GO), Figueira (PR), Iporá 

(GO), Rio Cristalino (GO), Guarapari (ES) e Monte Alegre no estado do Pará, entre outras de 
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menor importância econômica. (Dias da Cunha, 1997). 

1.2 — Exposição do Homem à radioatividade natural 

A utilização de material de origem natural como: terra, pedra cimento, calcário, 

fertilizantes entre outros para serem utilizados nos mais variados fins da atividade humana 

pode se constituir numa importante fonte adicional de exposição às radiações ionizantes. 

Os radionuclídeos da série do 2 3 8 U e do 2 3 2 Th contribuem significativamente para a 

dose recebida pelo homem através da ingestão, inalação e irradiação externa, existindo 05 vias 

principais de exposição que são segundo a (NCRP, 1984). 

a) Radiação gama proveniente dos filhos do radônio a partir do solo, rochas e ar, 

resultando numa exposição externa; 

b) Incorporação de radionuclídeos por plantas que poderão ser consumidas tanto pelo 

homem quanto pelos animais, constituintes da dieta humana; 

c) Dissolução de radionuclídeos na água que é utilizada para consumo e irrigação; 

d) Exalação de radônio para a atmosfera e sua posterior inalação juntamente com seus 

produtos de decaimento; 

e) Ressuspensão de poeira contendo radionuclídeos e posterior inalação dos aerossóis 

formados. 

Importantes estudos sobre a exposição de trabalhadores e de indivíduos do público em 

gera! aos radionuclídeos naturais vêm sendo desenvolvidos em vários países. No Brasil 

(Linsalata & Penna Franca, 1988; Santos et a!.; 1990; Binns et ai, 1995,1996; Penna Franca et 

al; 1984; Júnior, J.T; 1994; Amaral, 1992), Austrália (Williams, 1992); Alemanha 

(Schuttelkopf et al, 1982; Espanha (Leon et al, 1995) e Bulgária (Uzunov et al.; 1992), entre 

outros. 
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O radônio, e seus produtos de desintegração de meia-vida curta são responsáveis peia 

maior parte da exposição do homem relativas aos radionuciídeos naturais (NCRP 93). Esta 

exposição pode ocorrer a partir de um grande número de fontes: 

- Os solos e as rochas se constituem como as principais fontes de radônio, que depende do teor 

de rádio presente. 

- A água é outra importante fonte uma vez que além de poder conter radionuciídeos naturais 

dissolvidos, pode conter também radônio, liberado para a atmosfera através das diferentes 

formas de utilização da água; 

- O gás liqüefeito de petróleo usado para os diferentes usos nas residências, representa outra 

importante fonte de radônio, que variará em seu teor dependendo do tempo de armazenamento 

e seu trânsito. 

O NCRP avaliou em 1987, as diferentes fontes de exposição da população dos Estados 

Unidos, às radiações ionizantes. Os resultados deste trabalho, estão condensados na figura 1.2, 

a seguir, é relatado uma exposição média de 3,65 mSv a"1. 

Observa-se na figura 1.2 que a radioatividade natural é responsável por 82% das 

exposições da população, e que o radônio contribui com 55%. 

A radiação cósmica é responsável por 8% da exposição. As fontes terrestres, 

representadas principalmente pelas rochas e pelos solos, contribuem com 8%. A 

irradiação interna, proveniente do 4 0 K do corpo, contribui com 11%. 

A soma de todas as contribuições devido a radioatividade natural, proporciona uma 

exposição às radiações ionizantes de 3,00 mSv a"1. 

Por outro lado, a exposição devida à aplicação de Raios X é de 11% e os outros 4% 

restantes são devidos à medicina nuclear, num total de 0,54 mSv. A exposição à radiação 

devida a aplicações comerciais de radiações ionizantes contribui com apenas 3%, ou 0,11 

mSv do total da exposição. 
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INTERNA 1 1 % 

TERRESTRE 8 % RAIO-X MEDICO 1 1 % 

ARTIFICIAL 1 8 % (PARTE 2) 

CÓSMICA 8 % / 
MEDICINA NUCLEAR 4 % 

• PRODUTOS COMERCIAIS 3 % 

i OUTROS < 1 % 

Ocupacional 0 ¡3% 
Deposição atmosférica < ü , 3 % 
Nuclear 

Ciclo do combustível 0 , 1 % 
Miscelâneas 0 , 1 % 

NATURAL 8 2 % (PARTE 1) 

Figura 1. 2 - Distribuição das diferentes fontes de exposição da população dos Estados 
Unidos às radiações ionizantes (Adaptada do NCRP 93). 

No Brasil, estudos realizados por Amaral, (1992) desenvolvidos numa área de elevada 

radioatividade determinou que o radônio representa o maior risco radiológico para a 

população residente no Planalto de Poços de Caldas - MG, sendo responsável por 70 a 90 % 

da dose recebida por aquela população. 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), na sua publicação de 

número 65 de 1993, estabelece os níveis de ação e de intervenção em residências, sugerindo 

valores de dose devida ao radônio entre 3 e 10 mSv. a*1, levando em conta um período de 

ocupação de 7000 horas e um de fator de equilíbrio de 0,4, com uma correspondência em 

concentração de 200 e 600 Bq. m"3 respectivamente. A ICRP sugere, ainda, que o nível de 

intervenção, tendo como objetivo reduzir os níveis de radônio em residências só se justifica 

quando estes atingirem valores superiores a 600 Bq. m*3 ou 10 mSv na média anual. 

Levando-se em consideração estes dados, é de extrema importância o conhecimento da 



concentração do radónio no ambiente humano para que se possa realizar a avaliação do risco 

ao qual as pessoas, inadvertidamente, estão expostas por estar convivendo com este agente 

nocivo à sua saúde. Evidentemente, de posse destas informações, é possível se tomar as 

providências necessárias para minimizar, tanto quanto possível, a exposição do homem às 

radiações ionizantes. 

1.3 - O Radônio e suas propriedades 

O 2 2 2 Rn é filho direto do 2 2 6 Ra, que a cada desintegração alfa produz um átomo do gás nobre 

radônio. 

1.3.1 - Propriedades gerais do radônio: 

O radônio é tido como não reativo em contato com o meio ambiente. Entretanto, 

estudos realizados em laboratório por Stein (197C), demonstram que o radônio reage com o 

flúor, dando origem a fluoretos de halogéneos e a outras espécies complexas com cargas 

iónicas (+2 ), e nestas condições o radônio é capaz de deslocar os íons H + , Na + , K +, Cs + , Ca + 2 

e Ba + 2 de materiais sólidos. O referido autor demonstra que o radônio, quando submetido a 

uma temperatura de 400° C e em presença de flúor, permite a formação de difluoreto de 

radônio, conforme a reação: 

Rn + F 2 + 400° C -> Rnr 2 

Este composto em presença de hidrogênio e submetido a 500°C é reduzido e se decompõe, 

liberando Rn e HF. 

Rn F 2 + H 2 + 500° C Rn + 2 HF 

O difluoreto de radônio, em presença de água, também se reduz a radônio elementar, da mesma 

forma que o difluoreto de kriptônio e de xenônio, 
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Rn F 2 + H 2 0 -> Rn + Y2 0 2 + 2 HF 

O fato do Rn possuir meia-vida longa (3,82 dias), quando comparado com outros 

isótopos radioativos ( 2 2 0Rn com 55 segundos e 2 1 9 Rn com 3,9 segundos), aliado à elevada 

abundância isotópica do 2 3 8 U , habilita-o a migrar para regiões mais distantes. A elevada 

solubilidade do radônio em águas subterrâneas também favorece o seu transporte para locais 

distantes de onde foi gerado (Moreira, .993). 

1.3.2 - Características da exalação do radônio. 

A localização do átomo de rádio no grão mineral, a densidade do meio e a direção que 

o átomo de radônio assume no momento da sua emanação (Figura 1.3) são os principais fatores 

determinantes para a saída do meio em que se encontra. Se o átomo de rádio encontra-se 

localizado em uma região muito intema na estrutura mineral, dificilmente o radônio será 

exalado, mesmo que a direção assumida pelo átomo seja no sentido da superfície do grão. Por 

outro lado, se o radônio gerado estiver localizado próximo à superfície e se a sua direção for 

neste sentido, ele poderá se libertar e se difundir para o espaço de poro entre os grãos, ou para 

planos de fraturas nas pedras. Porém, na presença de água, a mobilidade do átomo de radônio 

será reduzida, podendo ficar mais provavelmente retido nos interstícios. Para a maioria dos 

solos, somente 10 a 50 % do radônio produzido consegue se libertar do grão mineral em que se 

encontra e entrar nos poros (Tanner, 1964; 1978). Na figura 1.3, dois minúsculos grãos 

esféricos com diâmetro de 2 um estão em contato. Existe a presença de água no espaço do poro 

representado pela zona pontilhada; a zona aberta está cheia de ar. Átomos de rádio-226 (•) 

decaem no grão superior, emitindo uma partícula alfa (como mostrado em A) e transmuta-se 

num átomo de 2 2 2 Rn (o). O átomo A situa-se dentro do grão a uma profundidade maior que o 
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intervalo de recuo, R; o átomo de 2 2 2 Rn retrocedido A está contido no grão. O átomo B 

escapa do grão superior mas enterra-se no grão inferior. Após, escapar do grão superior, o 

átomo C perde o resto da sua energia de recuo na água e está livre para se difundir através dos 

poros. O átomo D perde pouco da sua energia no ar e enterra-se no grão inferior. 

7 

0.1 

Figura 1.3 - Diagrama esquemático dos processos de emanação do radônio (Adaptado de 
Tanner, 1978). 

A velocidade com a qual o radônio se desloca no solo é controlada principalmente pela 

quantidade de água presente nos interstícios dos grãos (umidade), pela porcentagem de poros 

existentes (porosidade) e pela distância entre os grãos (permeabilidade). Desta forma, 

residências localizadas em áreas de solos porosos e permeáveis poderão conter elevadas 

concentrações de radônio em seus interiores, mesmo que a concentração de 2 2 6 Ra do solo seja 

considerada normal, ou seja de baixa radioatividade natural (20 Bq. kg"1). O mesmo não se 

verifica em regiões que possuam solos úmidos e impermeáveis (Aldenkamp, 1994). 

O radônio se move mais lentamente na água do que no ar. Aldenkamp, (1994), 

apresenta valores para quantificar o coeficiente de difusão do gás: 1,0 x IO"9, m"2. s"1 para a 

água, e 1,0 x IO"6. m~2. s"' para o ar. Por outro lado, Taner, (1992), refere-se a estudos onde é 

11 



intervalo de recuo, R; o átomo de 2 2 2 Rn retrocedido A está contido no grão. O átomo B 

escapa do grão superior mas enterra-se no grão inferior. Após, escapar do grão superior, o 

átomo C perde o resto da sua energia de recuo na água e está livre para se difundir através dos 

poros. O átomo D perde pouco da sua energia no ar e enterra-se no grão inferior. 

7 

0.1 fMn 

Figura 1.3 - Diagrama esquemático dos processos de emanação do radônio (Adaptado de 
Tanner, 1978). 

A velocidade com a qual o radônio se desloca no solo é controlada principalmente pela 

quantidade de água presente nos interstícios dos grãos (umidade), pela porcentagem de poros 

existentes (porosidade) e pela distância entre os grãos (permeabilidade). Desta forma, 

residências localizadas em áreas de solos porosos e permeáveis poderão conter elevadas 

concentrações de radônio em seus interiores, mesmo que a concentração de 2 2 6 Ra do solo seja 

considerada normal, ou seja de baixa radioatividade natural (20 Bq. kg"1). O mesmo não se 

verifica em regiões que possuam solos úmidos e impermeáveis (Aldenkamp, 1994). 

O radônio se move mais lentamente na água do que no ar. Aldenkamp, (1994), 

apresenta valores para quantificar o coeficiente de difusão do gás: 1,0 x IO"9, m"2. s"1 para a 

água, e 1,0 x IO"6. m"2. s"' para o ar. Por outro lado, Taner, (1992), refere-se a estudos onde é 

11 



demonstrada a absorção do radônio em diversos materiais como: carbonatos, bentonita, areia 

argilosa e material orgânico, e conclui que esses produtos podem reduzir significativamente a 

difusão do radônio independentemente da presença de água. 

O 2 2 2 Rn pode exalar da crosta terrestre e de materiais de construção por difusão 

molecular ou por diferenças de pressão e difundir-se na atmosfera, sendo lançado 

continuamente nesta a uma taxa determinada pelas diferentes conformações geológicas 

(estrutura mineral), geoquímicas (teor de 2 2 6 Ra) e ambientais (umidade, gradiente térmico, 

pressão do ar, velocidade do vento) (Figura 1.4). 

A existência de micro-fissuras no piso, nas paredes e também nos furos utilizados para 

o abastecimento de água e gás permitirá que o radônio se difunda para o interior das 

residências. 

O radônio exalado da superfície terrestre ou de materiais de construção, é rapidamente 

dispersado e diluído na atmosfera através da convecção vertical e das turbulências (Jacobi, 

1963; Liu,1984). Entretanto níveis elevados do gás podem ser observados, se o radônio 

exalado ficar confinado em ambientes fechados. Desta forma, ambientes fechados ou pouco 

ventilados como minas subterrâneas poderão atingir níveis de concentrações muito elevados. 

Annamaki (1992), encontrou níveis de radônio entre 2000 e 7000 Bq. m"3 durante as 

escavações do metrô de Helsinki, e após o término das obras e a instalação de um sistema de 

ventilação mais eficiente, os níveis máximos passaram a oscilar entre 20 e 790 Bq. m". 

Estudos realizados em vários países, têm demonstrado que a concentração de radônio no 

interior de residências varia enormemente de um local para outro na mesma região, podendo 

variar de alguns décimos a centenas de Bq. m*3. 
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AR 

SOLO/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
TRANSPORTE 

DIFUSÃO ; CONVECÇÃO 

EXALAÇÃO 

GRAO PORO 

Figura 1 . 4 - Exalação do radônio a partir do material de construção e de solo (Adaptada 

de Põrstendorfer, 1993). 

O aumento da concentração de radônio no ar implica também no imediato aumento da 

concentração de seus filhos de meia vida curta, que são adsorvidos nas partículas atmosféricas, 

dando origem a um aerossol radioativo. Entretanto, devido à deposição destas poeiras e à 

variação na taxa de ventilação e na pressão atmosférica o equilíbrio entre o gás radioativo e 

seus filhos não é estabelecido (Bruno, 1983, Põrstendorfer, 1993). 
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1.4 - Cálculos de exalação de radônio 

O fluxo de radônio (JD) de um material é definido como o fluxo do gás por unidade de 

área e por unidade de tempo (Bq. m*2. s"1) e é função de dois fenômenos: 

- o transporte de 2 2 2 Rn da matriz sólida para o interstício do poro; 

- o transporte do 2 2 2 Rn dos interstícios do poro até a superfície da matriz. 

O primeiro fenômeno é chamado de emanação e é causado pela energia cinética da 

emissão da partícula aifa (a) do 2 2 6 Ra no momento de seu decaimento; o segundo fenômeno 

está relacionado à difusão do 2 2 2 Rn provocada por forças decorrentes de gradientes de 

concentração e de pressão entre o material e o meio externo. O processo resultante dos dois 

fenômeno é chamado de exalação. 

O transporte por difusão através de materiais de construção e do solo, é o principal 

mecanismo responsável por pequenos fluxos de radônio através de estruturas das edificações. 

Outro mecanismo que também contribui para a entrada de radônio em residências é o chamado 

transporte convectivo, onde o fluxo do gás do solo, provocado, por pequenas diferenças de 

pressão entre o ambiente externo e o ambiente interno, arrasta o radônio. Para a avaliação do 

transporte do radônio através de material de construção, apenas o transporte por difusão é 

considerado. 

O transporte por difusão, ou movimento molecular, no solo é controlado por gradientes 

de concentração do gás nele contido, onde a razão do número de átomos de 2 2 2 Rn que escapa 

do grão para o número de átomos formados pelo decaimento do rádio no material sólido é 

definido como fator de difusão. As seguintes equações são derivadas das leis de Fick que 

controla o transporte difusivo e a de Darcy que controla o transporte convectivo. (Coilé, 1981; 

Porstendorfer, 1993) e são normalmente utilizadas para a determinação do fluxo de radônio. 

A determinação do fluxo por difusão a partir do solo é quantificado pela equação 
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1.1, conforme recomendada pelo UNSCEAR 1993. 

JD = C R a XR n f p [ D E / (X R n 8 ) ] 1/2 !.l 

Onde J D é a taxa de transporte do gás por unidade de área do material em um 

determinado tempo (Bq. m*2. s"1), C R 3 é a concentração de 2 2 6 Ra no solo (Bq. kg*1); é a 

constante de decaimento do 2 2 2 Rn : XR^ (2,1 x IO"6, s*1); f é o fator de emanação, que é definido 

como a razão do número de átomos de radônio liberado (P.I) do material pelo número de 

átomos formado (no)peio decaimento radioativo do ^ R a numa unidade de tempo; p é a 

densidade (kg. m"3), D e é o coeficiente de transporte por difusão (m 2. s*1); e e é a porosidade. 

Os primeiros quatro parâmetros estão relacionados à taxa de produção volumétrica do gás (Bq. 

m"3. s' !); e a expressão nos colchetes está relacionada ao comprimento da difusão 

(Porstendorfer, (1993); UNSCEAR,(1993). 

O transporte convectivo (advecção) é induzido por diferenças de pressão devido às 

variações ambientais e contribui com uma taxa desprezível, já que a maioria dos materiais de 

construção possuem uma permeabilidade muito baixa. UNSCEAR,(1993). 

A determinação da taxa de exalação somente por difusão a partir do material de 

construção, é dada pela equação 1.2. 

J D = C R a ^Rnfp [ D e / (Xr„ S )] 1/2 

Tanh d [DJ (k^ e )] 1/2 1.2 
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Onde d é espessura média em metro e os outros parâmetros são os mesmos da 

expressão anterior, acrescido apenas do termo hiperbólico, que leva em conta a espessura do 

material de construção. 

A taxa de exalação de radônio (3q. s"') em materiais de construção de elevado grau de 

compactação, como concreto, areia, pedra e tijolo, é uma ordem decimal menor que a do solo, 

enquanto que em materiais como gesso, verificam-se valores mais semelhantes aos do solo. De 

um modo geral, os principais parâmetros responsáveis pelas variações das taxas de exalação 

são a concentração de 2 2 6 Ra e a permeabilidade do material. (Unscear, 1993). Rio Doce em 

1997 determinou o fluxo de radônio em materiais de construção, onde analisou várias marcas 

de cimento e gesso da produção nacional tendo concluído que o cimento branco marca 

irajazinho e o gesso de marca Enith apresentaram um menor fluxo de radônio. A metodologia 

de cálculo usada para a determinação da densidade de fluxo de radônio do solo e de amostras 

da rocha, no atual trabalho foi baseada no trabalho de Rio Doce em 1997. 

1.5 - Radônio e torônio e seus produtos de decaimento 

O radônio decai para radionuclídeos que são quimicamente ativos e de meia-vida 

relativamente curtas. Os quatros primeiros radionuclídeos filhos do 2 2 2 Rn têm meias-vidas 

menores que 30 minutos, de forma que quando inalados, se depositarão nas vias respiratórias, 

posteriormente decaindo para 2 1 0 Pb, antes de serem eliminados pelos mecanismos de defesa do 

organismo. 

Os radioisótopos 2 1 8 Po, 2 1 4 Pb e 2 , 4 B i são de grande interesse radiológico pelo fato de 

serem apontados como principais agentes causadores de neoplasias pulmonares, levando-se em 

conta suas elevadas energias Põrstendorfer, (1993). 
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Normalmente a concentração dos produtos de decaimento de meia-vida curta do Rn 

não é dada em termos de concentrações individuais, mas pela concentração global normalizada 

para a energia total das partículas alfa emitidas pelos produtos de decaimento presentes. Essa 

concentração global é a concentração dos produtos de decaimento em equilíbrio (EE DC -

"Equilibrium-Equivalent Decay-Product Concentration") e representa a quantidade de cada 

produto de decaimento necessária para coletivamente produzir a energia alfa total presente no 

ar. Este fator é representado por (?AEC - "Potential Alpha-Energy Concentration" ) em 

unidade de nível de trabalho ("working levei"). A exposição ao radônio e filhos é definida em 

termos de "working levei" (wl), onde "wl" é qualquer combinação dos filhos de radônio de 

meia-vida curta, que contém 1,3 x IO5 MeV de energia potencial de partículas alfa por metro 

cúbico. 

A razão da concentração total dos produtos no equilíbrio (EEDC) para a concentração 

de radônio é o fator de equilíbrio, que é igual a unidade, se o radônio e seus filhos estiverem 

em equilíbrio radioativo. Entretanto, para a maioria dos ambientes este fator é na faixa de 0,2 -

06 (Põrstendorfer, 1993). 

A concentração total dos produtos de decaimento, dada pela quantidade de energia alfa 

(PAEC), depende principalmente da concentração dos três primeiros produtos de decaimento 

de meias-vidas curtas ( 2 I 8 Po, 2 : 4 P b e 2 I 4 Bi) , e da quantidade de energia alfa que cada um 

produzirá (Vilallobos, 1991). 

Os radionuclídeos radônio e torônio são gases nobres, produtos de decaimento 

respectivamente do 2 2 6 Ra e 2 2 8 Ra. Estes gases difundem na atmosfera onde são diluídos através 

de processos meteorológicos. Na atmosfera continuam decaindo e produzindo filhos, que são 

elementos metálicos de elevada reatividade. Levando-se em conta principalmente, o tempo de 

meia-vida, podemos dividir os radionuclídeos filhos do radônio em dois grupos: aqueles com 

meias-vidas curtas, (menores que 30 minutos), e os com meias-vidas longas (Tabela 1.1). 
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A presença de particulados com diferente granulometria e portadores de cargas 

positivas e negativas nas suas superficies favorece a adsorção destes radionuclídeos, dando 

origem a aerossóis radioativos na atmosfera (Figura 1.5). 

Tabela 1 . 1 - Principais características do Rn e seus produtos de decaimento. 

Isótopo Tempo de meia vida Radiação Energia-a em MeV 

radônio 2 2 2 R n 3,83 dias a 5,49 

Filhos do radônio 

Meias- vidas curtas 2 l 8 P o (RaA) 3,05 minutos a 6,00 

2 , 4 P b (RaB) 26,8 minutos P,Y 

2 , 4 B i (RaC) 19,7 minutos P, 

2 , 4 P o (RaC 1) 164 u segundos a 7,68 

Meias- vidas longas 2 l 0 P b (RaD) 22,3 anos P 

2 , 0 B i (RaE) 5,01 dias P 

2 l 0 P o (RaF) 138,4 dias CL 1,20 
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Rn - FILHOS AEROSSOL 

CARGA NEGATIVA ^ 
AGLOMERADOS 

Figura 1 . 5 - Adsorção de filhos de radônio nos aerossóis (Adaptada de Porstendorf, 1993) 

A eliminação destes radionuclídeos da atmosfera, se dá através dos seguintes 

processos de remoção: deposição seca, deposição úmida e deposição por chuva (Figura 1.6) . 

Os produtos de decaimento do torônio possuem meias vidas muito curtas. O isótopo 

mais importante desta série de decaimento é o 2 1 2 Pb com uma meia vida de 10,6 horas. 
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Radônio, Torônio e seus produtos de decaimento na atmosfera livre 

Figura 1.6 - Diagrama representativo dos processos de remoção dos aerossóis da atmosfera 
(Adaptada de Põrstendorfer, 1993). 
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1.6 - Mecanismos de deposição da partícula inalada. 

O conhecimento do local de deposição dos aerossóis radioativos no sistema respiratório 

é de fundamental importância para se determinar o grau de exposição ao radônio e seus filhos. 

A granulometria das partículas é o principal parâmetro que determina o local onde o aerossol 

se depositará ao longo do sistema respiratório. Neste sentido, existem comercialmente vários 

modelos de amostradores de ar, que são capazes de separar aerossóis de pequenos tamanhos. 

Dias da Cunha (1997), desenvolveu um amostrador de ar em cascata, capaz de coletar 

partículas com diâmetro aerodinâmico na faixa de 0,64 a 19,4 jam. 

A deposição das partículas nas vias aéreas superiores (região naso - faríngeal e 

traqueobronqueal) e na superfície pulmonar é função da combinação de fatores, como a forma 

de inalação (maior ou menor fluxo de ar), que é função principalmente do volume pulmonar, 

aliados a fatores físicos externos responsáveis pela remoção dos aerossóis da atmosfera. 

A deposição das partículas no sistema respiratório poderá ocorrer por interceptação, 

impactação, sedimentação e difusão (movimento Browniano) (Witschi, 1996). 

1.6.1 -Entrada de radionuclídeos no sistema respiratório. 

O sistema respiratório tem como função principal suprir o organismo de oxigênio e 

eliminar o gás carbônico, e ainda constitui-se como uma das mais importantes via de exposição 

a produtos tóxicos do ambiente. 

A estrutura do trato respiratório é muito complexa e vários compartimentos diferentes 

vem sendo melhor descritos. Entretanto, para uma mais fácil compreensão, normalmente o 

encontramos descrito em 3 divisões principais: As vias aéreas superiores, a região 

traqueobronquial e a região pulmonar: (Figura 1.7). 

- As vias aéreas superiores são formadas pela região que vai desde as fossas nasais até a laringe 

(também chamada de região nasofaringeal), constituindo-se em uma seqüência linear, 
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recoberta pelo epitelio mucoso vascularizado. O ar inalado é aquecido e humidificado durante 

sua passagem através do nasofaríngeo, grande parte das partículas maiores inaladas são retidas 

e os gases solúveis em vapor de água são absorvidos. Desta forma, este compartimento protege 

o pulmão do acesso de partículas maiores, como também alguns gases, dentre os quais o 

radônio. Neste compartimento, as partículas com diâmetro variando de 5 a 30 um são 

preferencialmente depositadas por impactação (ICRP, 1994; Witschi, 1996). 

- A região traqueobronquial consiste da traqueia, brônquios e bronquíolos, por onde o ar é 

conduzido desde a região nasofaringeal até a periferia pulmonar. Esta região é coberta pelo 

epitelio ciliado e por uma camada de muco. Partindo da traqueia, a árvore brônquio lar se 

divide, progressivamente, em bifurcações sucessivas da mesma forma que decresce em 

diâmetro do tubo a cada sucessão. Devido à impactação, a cada bifurcação do sistema, as 

partículas perdem a sustentação aerodinâmica, a velocidade do ar é diminuída, sendo 

finalmente depositadas no muco, preferencialmente por sedimentação. As partículas 

depositadas nesta região possuem diâmetros variando de 1 a 5 um e são conduzidas ao sistema 

digestivo, através do movimento dos cílios sob a ação do muco, que reveste o epitétio 

bronquial. No sistema digestivo, partes destas partículas serão absorvidas e parte delas serão 

excretadas (Witschi 1996; Dias da Cunha, 1997). 

- A região pulmonar se inicia a partir da última ramificação dos bronquíolos e tem em 

seqüência os dutos alveolares, sacos alveolares, átrio, alvéolos, tecidos intersticiais, capilares 

alveolares e o sistema linfático pulmonar. Nos alvéolos, ocorre a troca gasosa e as partículas 

menores (< 1 um) são depositadas através da difusão das partículas sedimentadas na região 

traqueobronquial. No pulmão as partículas poderão ser removidas através de diversos 

mecanismos de defesa (Witschi, 1996; ICRP, 1994). 
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Figura 1.7- Principais divisões e processos ao longo do sistema respiratório (Adaptada de 
Witschi, 1996). 
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1.7 -Efeitos do radônio na saúde humana 

Vários pesquisadores em todo o mundo vêm estudando a implicação do radônio na 

saúde humana. A publicação da Comissão Internacional de Proteção Radiológica de numero 50 

(ICRP, 1987), é dedicada ao estudo dos efeitos da exposição ao radônio e filhos na saúde 

humana, em residências. No trabalho de Põrstendorfer (1993), encontramos um breve histórico 

da evolução destes estudos. 

De acordo com o autor, a primeira observação do efeito do radônio sobre a saúde foi 

feita em estudos de Harting e Hesse em 1879, tendo sido constatado uma elevada incidência de 

câncer de pulmão em trabalhadores de uma mina subterrânea. Passados 45 anos outros estudos 

atribuíram esta anomalia às elevadas concentrações de radônio (IO 3 - IO4 Bq. m J ) presentes na 

atmosfera da mina . Decorridos mais 30 anos de estudos, observou-se que a alta dose 

absorvida pelo pulmão não era devida ao radônio e sim aos seus produtos de decaimento RaA 

( 2 1 0Po), Rab ( 2 1 4Pb), Rac ( 2 1 4Bi), e Rac ( 2 1 4Po). Desta forma, as pessoas que residem em casas 

nas quais foram utilizados na suas construções materiais que possuam elevadas concentrações 

de radionuclídeos das séries naturais, poderão estar expostas a níveis de concentração de 

radônio próximos aos verificados em atmosferas de minas. (Põrstendorfer, 1993). 

1.8 - Dosimetria do pulmão 

O conceito de dosimetria nas várias regiões do pulmão é relativamente bem conhecido. 

Fatores de conversão adequados para exposição foram derivados (NCRP, 1984; Harley et ali, 

1992) para aplicação numa população de mineiros para fins de proteção radiológica. O uso 

destes fatores junto com os dados de radônio e filhos possibilitam a construção de um 

histograma de dose para uma dada população. Deste histograma pode-se derivar as doses 
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mediana e média, junto com a identificação da população com elevado risco de indução de 

câncer do pulmão. Um valor típico é <10% da população total, sob condições normais de 

exposição a Rn e filhos. 

1.9 - Efeitos biológicos 

O conhecimento sobre os efeitos biológicos devido à inalação de Rn/filhos é bastante 

extenso, porém não necessariamente conclusivo (BEIR, 1988; Hofmann, 1992). Enquanto os 

efeitos cancerígenos da inalação de filhos de Rn são aceitos, existe uma considerável incerteza 

associada por um lado a co-fatores potencialmente sinergéticos, tais como o hábito de fumar e 

a poluição do ar, (INCA, 1996) e por outro lado a hormesis da radiação, referente ao efeito 

benéfico de baixas doses de radiação (Luckey,l996). 

1.10 - Avaliação do risco 

A melhor ferramenta para avaliar o risco ao ser humano devido à inalação de Rn e 

filhos é o estudo epidemiológico, ou estudos de caso entre as populações expostas. Os 

conhecimentos que se tem até o momento são baseados geralmente em experiências ou dados 

obtidos em estudos com populações de mineiros. Mas os dados nestes estudos apresentam 

incertezas associadas muito grandes, e.g., em alguns casos, a não existência de dados sobre a 

dose que teriam recebido, havendo necessidade de a mesma ser reconstituída a partir de 

medidas de Rn e filhos sob condições semelhantes. Até o momento, as poucas tentativas de 

realizar tais estudos entre populações de não-mineiros não apresentaram dados conclusivos no 

que se refere ao risco quantitativo associado à exposição a Rn e filhos no interior de 

residências. Aparecem complicações tais como insuficiência de dados sob a dose acumulada 

no passado, presença de outros fatores cancerígenos (poluição ambiental) e falta de grupos 
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populacionais de controle adequados. Entretanto o fator mais limitante é a falta e até a 

inexistência de registros hospitalares confiáveis. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) vem desenvolvendo esforços no sentido de implantar esses registros em todas as 

unidades da federação. Até o momento estão implantadas 7 centrais de registro. Baseado nestes 

registros, o INCA projetou expectativas de 8.770 óbitos decorrentes de câncer de pulmão em 

1997, e para 1998, 20.000 novos casos, com cerca de 7,165 óbitos (INCA, 1998). 

Inúmeros trabalhos de pesquisa vêm sendo conduzidos em todo o mundo, tendo como 

objetivo a caracterização do radônio e filhos como agentes promotores de câncer de pulmão: 

como exemplo, nos Estados Unidos (Samet et al., 1991; Puskin & Nelson, 1995; Miller et al. 

1995), na Malásia (Kandar & Bahari, 1995) e na China (Yao et al, 1994). 

Em vista da importância sócio-econômica de se poder estabelecer um fator de risco 

para indução de câncer do sistema respiratório devido à exposição a Rn e filhos, vale a 

realização de esforços para identificar grupos populacionais com doses coletivas altas e que 

não estejam expostos a outros fatores cancerígenos conhecidos. 

1.11 - Medidas remediadoras 

Nos anais do quinto Workshop da "Radiation Protection Dosimetry", 1993, 

encontramos diversos estudos onde são propostos diferentes métodos, visando diminuir a 

concentração de radônio dentro das residências a níveis de concentração recomendados pelos 

órgãos de controle (200 Bq.m"3), dentre os quais, destaca-se o estudo de Henschel (1994), onde 

são descritas as técnicas mais utilizadas, como também o seu custo. O conjunto destas técnicas 

é chamado de ações remediadoras. A utilização de produtos seladores de superfície internas, a 

despressurização do ambiente através da instalação de um sistema de tubos sob o piso de forma 

a permitir a saída do gás a ser descartado para a atmosfera externa, o aumento na taxa de 

ventilação, através de mudanças arquitetônicas da construção ou da instalação de ventiladores; 
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a instalação de filtros de carvão ativado para a retenção do gás e a retirada do material 

contendo radionuclídeos naturais, são as técnicas mais usadas. E também de grande relevância 

o estudo de Murane, (1994), onde é proposto um modelo de arquitetura e técnicas para controle 

de radônio em novas construções. No Brasil, Villalobos. (1991) determinou o coeficiente de 

difusão do 2 2 2 Rn através de tintas usadas na construção civil, e conclui que a tinta a base de 

epoxi reduz a exalação do gás em aproximadamente 65 %. 

1.12- Colocação do problema em estudo no presente trabalho 

Desde 1977, levantamentos radiométricos e caracterizações geológicas realizadas na 

parte central da bacia do Baixo Amazonas, precisamente no município de Monte Alegre, no 

estado do Pará. revelaram ocorrências de urânio nas rochas, decorrente de afloramentos 

minerais ocorridos no passado numa formação geológica denominada Barreirinha e localizadas 

à aproximadamente 20 km da cidade. 

Segundo Sadeck (1997), em comunicação pessoal, precisamente sobre esta área 

anômala, foi instalada por volta dos anos 50 um assentamento agrícola oficialmente 

denominado Colônia Agrícola Nacional do Pará (CANP), também conhecido como Inglês de 

Souza (nome do implantador do referido assentamento), o qual se transformou ao longo do 

tempo em um pequeno povoado. A partir de 1982, a população da cidade de Monte Alegre 

começou a retirar blocos de pedras desta ocorrência radioativa para a construção de calçadas, 

pisos e residências. 

No ano de 1995, equipes de geólogos e geofísicos da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), atendendo a uma solicitação feita pela Câmara dos Vereadores da cidade de Monte 

Alegre, decidiram pela retomada dos estudos naquela área com o intuito de conduzirem 

pesquisas para estimar com maior clareza os riscos a que os grupos populacionais locais 

poderiam estar submetidos. Inicialmente, além de um estudo de caracterização geológica da 
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região anômala, foram executadas pelos técnicos da UFPA medidas radiométricas com um 

detector de radiação gama com sonda cintilométrica de Nal, (SPP-2). em cerca de 1600 

residências e instituições públicas da cidade de Monte Alegre, medidas estas que revelaram em 

diversas residências valores na faixa de 300 a 2000 cps, considerados elevados tendo-se em 

conta a baixa radiação natural da região em torno de 50 cps (Costa e Silva. & Mendes, 1996 ). 

Considerando que o caso transcendia à sua competência, a equipe de pesquisadores da 

UFPA solicitou a colaboração da CNEN que indicou o Laboratório de Medidas de Radônio do 

Serviço de Proteção Radiológica do Instituto de Engenharia Nuclear (SPR/IEN) para atender à 

solicitação. 

Inicialmente, foram enviados 50 detectores plásticos para medidas de radônio. Os 

primeiros 10 detectores, analisados, mostraram que as concentrações do radônio eram 

elevadas, tendo sido observados valores de até 3 vezes acima do aceitável (600 Bq. m ). pelas 

recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) na sua publicação 

de numero 65. As análises dos outros detectores restantes, executadas posteriormente, 

confirmaram o quadro anterior. 

Através destas medidas preliminares foi evidenciada a necessidade de uma participação 

mais efetiva do grupo do SPR/IEN no referido projeto, que foi concretizada com a ida de 3 

pesquisadores ao local, possibilitando desta forma a implantação de uma metodologia mais 

adequada para o monitoração da área. 

As atividades desenvolvidas nesta fase preliminar do estudo constaram de: 

• Contatos com instituições públicas, para esclarecimentos e proferimento de palestras. 

• Levantamentos radiométricos em áreas públicas, e no interior e exterior de residências. 

• Instalação de novos detectores de radônio em substituição aos anteriormente instalados. 

• Amostragem e preparo de amostras biológicas e de alimentos (Mandioca) na área anômala 

e numa área controle, de baixa radiação, para posterior análise no IEN. Este trabalho faz 

parte de estudos paralelos ao estudo do radônio (Melo et al, 1996; Gouvea et al, 1997). 
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1.13 - Métodos para determinação de radônio 

Os métodos de acumulação e medidas de 2 2 2 Rn no ar podem ser distinguidos em três 

categorias: instantâneos, contínuos (tempo real) e integradores. Estas categorias são 

subdivididas em métodos ativos c passivos. Os sistemas de medidas ativos são equipados com 

equipamentos eletrônicos e bombas de sucção, c precisam de uma fonte de alimentação 

elétrica, ao contrário dos métodos passivos. As medidas são realizadas através da contagem de 

partículas a (alfa) ou |3 (beta), em detectores que são escolhidos levando-se em conta as 

propriedades físicas e químicas do radônio e de seus produtos de decaimento como: tipo de 

partícula emitida, seu tempo de meia-vida e sua energia. (Põrstendorfer, 1993; Unscear, 1997). 

A escolha do método é, principalmente, função da sensibilidade da técnica e do 

objetivo da medida. Para a determinação da dose a que uma população está exposta, 

normalmente é utilizada uma técnica de medida menos sensível, permitindo a exposição por 

um tempo mais prolongado, sem saturar o detector e possibilitando a obtenção de medidas de 

concentrações médias que levem em conta as variabilidades ambientais, que sabidamente 

influenciam na concentração do radônio na atmosfera. 

Os métodos mais utilizados para a medida do radônio e ou de seus produtos de 

decaimento são: 

- Câmara de ionização, que consiste em um equipamento dotado de um capacitor no quaí é 

aplicado um campo elétrico. O radônio e seus produtos de decaimento ao interagir com este 

campo, promovem a ionização do ar. A energia resultante é medida como a quantidade de 

átomos de radônio que decaiu. Após o estabelecimento do equilíbrio entre o radônio e seus 

filhos, a corrente de ionização resultante é diretamente proporcional a concentração de radônio. 

- Método cintilométrico, que consiste em uma câmara revestida internamente com ZnS / Ag 

(sulfeto de zinco ativado com prata) esta câmara é chamada de garrafa de Lucas. Após o 

estabelecimento do equilíbrio, a fotomultiplicadora converte os fótons em pulsos de corrente 
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que são contados e armazenados. 

- Método do duplo filtro, que consiste na aspiração do ar sob baixa vazão através de dois 

filtros, ficando retidos os aerossóis radioativos no primeiro, enquanto que no segundo ficarão 

retidos os filhos de radônio que decaíram no percurso entre o primeiro e o segundo filtro. Com 

esta técnica não é possível alcançar baixos limites de detecção, entretanto, modificações na 

técnica como a aplicação de um campo elétrico no volume de uma câmara isento de umidade, 

favorecem a deposição direta do 2 ! 8 P o sobre um detector tipo barreira de superfície, 

aumentando significativamente o limite de detecção da técnica. 

- Método de detecção de partícula alfa com detectores plásticos, que consiste em uma câmara 

de difusão portando um detector plástico de Policarbonato: Macrofol, Lexan, Nitrato de 

celulose: LR 115 e Policarbonato Alildiglicol: CR39. Este método foi o utilizado para a 

realização das medidas do radônio neste trabalho, e será detalhadamente discutido mais 

adiante. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 - Objetivo Geral 

Avaliar a concentração de 2 2 2 R n nos ambientes internos e externos das 

residências das áreas urbana e rural do município de Monte Alegre, relacionando-a à 

concentração dos radionuclídeos 2 3 8 U e 2 2 6 R a , presentes nas rochas e solos das duas 

regiões. 

2.2 — Objetivos específicos 

• Levantar a concentração de radônio no interior das residências da cidade de Monte Alegre 

na construção das quais foram utilizadas rochas radioativas. 

• Levantar a concentração de radônio no interior das residências do povoado de Inglês de 

Souza 

• Levantar a concentração de radônio no ambiente externo tanto na cidade de Monte Alegre, 

como do povoado de Inglês de Souza. 

• Determinar o fluxo de radônio dos solos tanto na cidade de Monte Alegre como também no 

povoado de Inglês de Souza. 

• Determinar o fluxo de radônio em amostras das rochas contendo altas concentrações de 

radionuclídeos naturais. 

• Determinar a concentração dos radionuclídeos naturais 2 3 8 U e 2 2 6 Ra, tanto em amostras de 

solo da cidade de Monte Alegre e do povoado de Inglês de Souza, como nas rochas 

utilizadas nas construções. 

• Determinar a taxa de dose devida a radiação gama no interior das residências como 

também junto aos solos das duas regiões. 
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CAPITULO - 3 

ÁREA DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

3.1 - Histórico 

Monte Alegre é uma das mais antigas povoações da Amazônia. Os índios 

Gurupatubas, que habitavam a região, eram conhecidos pelo seu artesanato de pintar cuias 

pretas com desenhos coloridos. O paraná (ligação entre um rio e outro) que banha a cidade 

e faz ligação com o Amazonas, e o próprio povoado, levaram o nome destes antigos 

moradores. Em 1758, Mendonça Furtado, deslumbrado com a beleza da paisagem mudou o 

nome do povoado para Monte Alegre, que foi elevada à categoria de cidade em 15 de 

março de 1880. O paraná mantém até hoje o nome original "Gurupatuba". 

Mais recentemente, em 1994 através de estudos e escavações arqueológicas 

conduzidas pela pesquisadora americana Anna Roosevelt, descobriu-se através de 

inscrições rupestres e utensílios primitivos, vestígios de uma civilização muito antiga na 

Amazônia, a qual teria habitado a região a cerca de 11200 anos, constituindo-se desta 

forma na mais antiga civilização das Américas. Nos dias de hoje, a região é muito 

procurada por pesquisadores das mais variadas áreas da ciência, que são atraídos não 

somente pelo abundante material arqueológico, mas também pelas belíssimas formações 

geológicas e pela biodiversidade. Dentre estes materiais estão as inscrições e pinturas 

rupestres, preservadas nas cavernas e pedras da serra do Ererê (Sadeck, comunicação 

pessoal). 

Monte Alegre ainda possui muitos outros atrativos, que caso sejam desenvolvidos 
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turísticamente, trarão, com certeza, recursos financeiros substanciais para o município. 

Existem no município, além da serra do Ererê e das paisagens deslumbrantes em qualquer 

ponto do município, nascentes de águas termais e sulfurosas, havendo já no local uma 

precária infra-estrutura de balneário, cascatas e a várzea com seus belíssimos lagos e 

igapós (Prefeitura Municipal de Monte Alegre, 1997). 

Em 1978 foi executado um projeto pela Companhia de Pesquisas de Recursos 

Naturais (CPRM), denominado "Projeto Sulfetos de Alenquer-Monte Alegre", onde foram 

caracterizadas as formações geológicas presentes na região, abrangendo as formações 

Maecurú, Ererê, Curuá, Faro, Monte Alegre e Itaituba / Nova Olinda. As mineralizações 

sulfetadas presentes nestas regiões, são as de, Cu, Fe, Zn, Pb. A pesquisa da CPRM 

constatou também ocorrências de Urânio nas formações Ererê, Curuá e membro 

Barreirinha, localizadas no Município de Monte Alegre, na zona Rural, distando cerca de 

20 km da cidade, numa região denominada Inglês de Souza (Pastana et al, 1978). 

Posteriormente, em estudos realizados pela Nuclebrás, onde foi dada uma atenção 

às ocorrências uraníferas, verificou-se que o urânio está presente em maior abundancia nos 

folhelhos negros, porém com baixos teores [35 ppm de U 3 0 8 ] e em menor abundância nos 

veios de brechas lateríticas, apresentando entretanto teores mais elevados [100 - 3600 ppm 

de U 3 O 8 ] , porém inviáveis para um aproveitamento comercial (Pereira et al, 1983). 
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3.2 - Descrição geral das áreas de estudo 

3.2.1 - Cidade de Monte Alegre e acesso 

A cidade fica situada próximo à margem esquerda do Rio Amazonas, em um paraná 

chamado de Gurupatuba, sob as coordenadas 2 o 00' 24,9" (S) e 054° 04' 13,5' (W), tendo 

sido edificada sobre uma colina de aproximadamente 120 metros de altura e possuindo 

uma população de 35.224 pessoas, distribuídas por 5309 domicílios (Prefeitura Municipal 

de Monte Alegre, 1997). 

O acesso à área pode ser efetuado por via fluvial ou aérea. Existem muitas 

embarcações que mantém linhas regulares partindo de Santarém ou Belém. O trecho 

Santarém / Monte Alegre é normalmente feito em 3,5 horas por lancha de alta velocidade, 

ou 8,0 horas de barco comum. O trecho Belém / Monte Alegre leva cerca de 45 horas, 

existindo navios regionais de médio porte para este trecho. 

Por via aérea, existem duas possibilidades: diretamente Belém / Monte Alegre pelas 

companhias aéreas regionais, com vôos diários em aviões de pequeno porte, ou então, 

também diariamente, em aviões de grande porte, com desembarque em Santarém. 

3.2.2 - Região de Inglês de Souza e acesso 

A região de Inglês de Souza, é composta pelo povoado, denominados Vila 

residencial de CANP (Colônia Agrícola Nacional do Pará), com uma população de 1164 

pessoas distribuídas por 291 domicílios assentados exatamente sobre uma área de elevada 

radioatividade natural, sob as coordenadas 01° 56 '40 ,1" (S) e 054 0 12' 49 ,7" (W). A vila 

residencial CANP, surgiu de um antigo assentamento agrícola do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O estudo geológico e de mapeamento 

radiogeológico, realizado por Pereira et al em 1983, delimitou a área anômala pelas 
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coordenadas A,B,C e D (Figura 3.1 e Tabela 3.1) 

Figura 3 . 1 - Localização geográfica da área estudada 
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Tabela 3 . 1 - Limites geográficos da área de ocorrência de Urânio e Tório na região de 
Inglês de Souza (PA), segundo Pereira et al, 1983. 

A - 0 1 ° 5 4 * 42" S 054° 13' 30" W B - 0 1 ° 5 4 ' 42" S 054° 10' 00" W 

C - 0 2 ° 0 0 ' 00" S 054° 10' 00" W D ^ ^ O ' 00" S 054° 13' 00" W 

O acesso à região de Inglês de Souza pode ser feito através de transporte rodoviário 

partindo da cidade de Monte Alegre pela rodovia estadual PA 255 (estrada de barro) num 

percurso de aproximadamente 20 km. 

Os domicílios da região anômala de Inglês de Souza possuem características 

peculiares, sendo encontrados três (03) tipos de arquitetura: umas edificadas pela 

população nativa, onde fica marcante a cultura regional, caracterizada pelas suas relações 

de convívio com as enchentes do Rio Amazonas, construindo suas casas sobre estacas 

(Marombas) até cerca de 1 metro do solo. Estas são totalmente construídas em madeira 

(Figura 3.2). 
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Figura 3. 2 - Tipo de construção característica da região de Inglês de Souza, foto do autor. 

Outras foram construídas pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), utilizando o método tradicional, ou seja, construção em alvenaria diretamente 

sobre o solo. Entretanto, estão geralmente separadas do solo por uma espessa camada de 

tijolos feitos de argila (Figura 3.3). 

Figura 3. 3 - Construção típica da vila residencial do INCRA. 
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Existe ainda uma terceira forma de construção, onde a casa é construída em 

alvenaria e o piso construído diretamente sobre o solo, recoberto apenas com uma fina 

camada de cimento (figura- 3.4). 



3.3 - Fisiografia 

A região apresenta um clima tropical úmido caracterizado por uma estação seca 

bem acentuada no período do inverno. A temperatura média anual situa-se em torno de 25° 

C e a umidade relativa do ar varia entre 70% a 87%. A variação anual dos índices 

pluviométricos fica entre 1.750 mm e 2.000 mm com a estação seca entre os meses de 

maio e outubro (Prefeitura Municipal de Monte Alegre, 1997). 

A vegetação da região varia entre floresta tropical e savana. Na área de estudo 

desenvolvem-se áreas recobertas por campos naturais formados por gramíneas 

desenvolvidas em zonas de relevo suavemente plano, observando-se ao longo dos igarapés 

e grotas que drenam o terreno, vegetação do tipo arbustiva com predominância de árvores 

com troncos retorcidos. 

A intensa atividade antrópica na porção oeste vem propiciando o aparecimento de 

formações com vegetação de capoeira, bem como de campos secundários utilizados no 

pastoreio. 

Os solos característicos da região são os latossolos e os podzólitos. 

Os primeiros recobrem cerca de 60% da área e são do tipo amarelo distrófico. São 

ácidos, bem drenados, porosos e permeáveis e pouco férteis. (Pereira et al, 1983). 

Os podzólitos, por outro lado são vermelho-amarelos constituídos em grande parte 

por minerais de argila. Apresentam boa capacidade de troca de cátions além de uma 

elevada saturação de bases, conferindo-lhe uma razoável fertilidade. (Pereira et al, 1983). 

Toda a água drenada da região dômica (área onde ocorreu o afloramento do 

material máfico e de onde foram retiradas as pedras radioativas) e das serras circundantes, 

converge para os igarapés Ererê e Menino Deus. Devido às condições climáticas da região, 

com uma pronunciada estação seca, estes igarapés permaneçam secos a maior parte do ano. 
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São identificadas duas feições geomorfológicas na região, a planície e o planalto. A 

planície circunda a área considerada e o planalto abrange feições menores, como cristas, 

áreas intemperizadas e relevo residual, situadas em três níveis topográficos distintos 

(Pereira et al, 1983). 

3.4 - Aspectos sócio-econômicos 

O município de Monte Alegre tem uma população de 65802 pessoas distribuídos 

por 15759 domicílios, distribuídos numa área de 26766 km 2 e está situado no flanco norte 

da bacia do Médio-Baixo Amazonas. Limita-se com os municípios de Prainha, Alenquer, 

Almerin e Santarém, cerca de 1169 km de Belém no estado do Pará (Prefeitura Municipal 

de Monte Alegre, 1997). 

Monte Alegre possui razoável infra-estrutura econômica. O município tem uma 

atividade econômica crescente, sendo possuidor de agências bancárias, razoável rede de 

ensino, comércio ativo e agropecuária incipiente, além de uma volumosa produção 

pesqueira. 

A economia, baseada anteriormente na extração da juta, cedeu lugar a uma 

agricultura mais diversificada, tendo como principais produtos o milho, feijão, pimenta do 

reino, banana, melancia, abóbora, tomate, repolho, pimentão e melão, isto graças à 

implantação do Projeto Integrado de Monte Alegre (PIC-MA) do INCRA. Atualmente este 

projeto já está desativado, tendo porém estabelecido as bases necessárias para a 

continuidade desta atividade pelos colonos habitantes da zona rural. 

O município conta também com um hospital da Fundação Nacional de Saúde, e de 

42 postos municipais de saúde em pleno funcionamento, além de boa cobertura de 

campanhas de vacinação promovidas pelos órgãos governamentais (Pereira et al 1983). 
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3.5 - Geologia 

O quadro estratigráfico representativo da área é constituído por parte da sequência 

paleozóica da Bacia do Baixo-Médio Amazonas, por corpos ígneos básicos de idade 

mesozóica e elásticos continentais terciários e quaternários. 

A seqüência paleozóica é constituída por unidades desde o devoniano médio 

(Formação Ererê) até o superior (Formação Curuá Membros Barreirinha e Curirí). 

A atividade ígnea está representada por diabasicos toleísticos, que ocorrem tanto na 

forma de soleiras como na de corpos tabulares alongados. 

A cobertura terciária é observada na região SE da área, representada por cláusticos 

continentais denominados Formação Alter do Chão. 

A quaternária é representada por aluviões que constituem depósitos fluviais 

recobrindo as planícies da região de inundação dos principais cursos d'agua que drenam a 

área (Pereira et al, 1983). 

3.6 - Depósitos de urânio de Monte Alegre 

As mineralizações de urânio situam-se no interior da estrutura dômica, próximo à 

cidade. A sua origem é atribuída a um evento magmático máfíco que não conseguiu 

romper toda a sequência sedimentar, evidenciando diques e soleiras do diabásico (Pereira 

et ali, 1983 ; Costa e Silva et al, 1996). 

Duas ocorrências distintas foram caracterizadas por Pereira et al (1983): 

- depósitos singenéticos extratiformes de baixo teor nos folhelhos negros da 

formação Barreirinha associados a sulfetos de Cu e Fe; 

- corpos tabulares (veios hidrotermais) de brecha uranífera em planos de falhas com 
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teores variando em centenas de ppm até cerca de 0,5% de U 3 0 8 em associações 

geoquímicas com V, Mo, As, Pb, terras raras. Th e Ba. As brechas estão hospedadas em 

siltitos claros das formações Barreirinha e Curirí. Segundo Pereira et al (1983) estes veios 

seriam formados por remobilização provocada por processos tecto-magmáticos. 

Medidas cintilométricas na superfície do solo mostram valores entre 150 e 15000 

cps com a maioria das anomalias alinhadas acompanhando a porção oeste do domo, 

indicando a relação da mineralização do urânio com o fraturamento das rochas provocado 

pelo seu arqueamento. Segundo Costa e Silva et al (1996), o magmatismo máfico, 

responsável pela estruturação do domo, deve ter ativado termicamente o sistema de fluidos 

(águas subterrâneas) provocando sua circulação pelas falhas e fraturas e lixiviando o urânio 

de um lugar e depositando-o epigenéticamente em outro, ao longo das falhas. 

A concentração singenética de urânio nos folhelhos negros ainda que em teores 

baixos (35 ppm de UsOg) e a ocorrência dos veios de brecha uranífera principalmente na 

área de exposição da formação Barreirinha na borda oeste do domo, são indicativos de uma 

relação entre ambos (Costa e Silva et ali, 1996). 
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CAPITULO 4 

DETECTORES PLÁSTICOS DE TRAÇOS NUCLEARES E DE 

TERMOLUMINESCÊNCIA 

4.1 - Os detectores plásticos de traços nucleares 

A utilização de plásticos como detectores de partículas radioativas foi conseqüência 

de diversos estudos com materiais sólidos, visando detecção de radiações ionizantes. 

Poucos anos após as primeiras observações de traços de fragmentos de fissão em 

cristais de fluoreto de lítio - LiF e mica, obtidas no final da década de 50, descobriu-se que 

danos provocados por partículas ionizantes podem ser transformados em traços visíveis, 

não somente em sólidos inorgânicos (cristais de minerais e vidros), como também em 

sólidos orgânicos (polímeros). Além disso, verificou-se no início da década de 60, que, 

enquanto vidros e minerais detectam apenas fragmentos de fissão, outros materiais, como 

certos plásticos (nitratos de celulose e policarbonatos), possuem a capacidade de registrar 

partículas mais leves, como prótons e partículas alfa (Enge, 1980). 

Conforme o trabalho de Rio Doce (1997), as primeiras aplicações de detectores 

plásticos para a medida da atividade alfa devida aos átomos de radônio foram realizadas no 

Laboratório de pesquisa da General Eletric através dos estudos realizados por Fleischer, 

Price e Walker, que se tornaram os pioneiros no desenvolvimento de pesquisas com estes 

detectores. 
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Atualmente a detecção de partículas carregadas através de detectores plásticos 

constitui-se na técnica mais utilizada para a medida da atividade alfa cm ambientes de 

convívio humano (Frank et al,1977). 

As características dos detectores plásticos comercialmente disponíveis e largamente 

utilizados são apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4. 1- Características dos detectores plásticos 

Materiais Composição Nome Comercial Densidade índice de 

(g. cm' 3) R e f r a * ã 0 

1,52 

1,51 

1,52 

1,42-1,45 1,505 

1,40 1,50 

Policarbonato C i 6 H I 4 0 3 Makrofol4 1,29 

Lexan 8010 MC 010 5 

C| 2 H, 4 03 CR-39 6 1,32 1,45 

MA-ND 7 

TASTRAK 8 

l)Kodak Pathé, França; 2) Nippon Co.; Japão; 3) URSS; 4) Bayer, Alemanha; 5) General 

Eletric Co.; USA; 6) Acrylics, EUA; Homalite, EUA; Baryotrack, Japão; Pershore, Reino 

Unido; 7) MOM, Hungria; 8) Track Analysis. Sys. Ltd., Reino Unido. 

Nesse trabalho foi utilizado apenas o detector Lexan, fabricado pela companhia 

americana de eletro-eletrônica General Electric. O Lexan é um filme eletronicamente 

isolante, maleável, e de elevada transparência (90% na região do espectro visível). 

Nitrato de C 5 H 8 O q N 2 C N - 8 5 1 

celulose C A - 8 0 1 5 1 

LR-115 

Daicei 2 

Gost 3 

72% C5H8O9N2 

26% C 1 0 H . 4 O 

Carbonato 
diglicol 
alílico 
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A sua elevada resistência física permite o seu uso em diferentes condições como 

umidade, temperatura e de concentração de poluentes. Este plástico é muito, usado ainda, 

como revestimento de componentes eletrônicos. 

Os detectores plásticos possuem uma série de vantagens sobre os outros detectores: 

baixo custo; insensibilidade à luz e às radiações gama; registro definitivo dos traços 

revelados; boa eficiência de detecção e estabilidade da eficiência com o tempo; 

possibilidade de diferenciar traços revelados devidos à prótons, partículas alfa e 

fragmentos de fissão e diferenciar também, traços revelados devido ao mesmo tipo de 

partícula, mas com energias diferentes (Rio Doce, 1997). 

4.2 - Formação dos traços em detectores plásticos 

Os detectores de traços nucleares também conhecidos por SSNTD ("Solid State 

Nuclear Tracks Detecto rs"), têm a propriedade de registrar danos submicroscópicos que 

são produzidos em sua estrutura quando partículas nucleares os atravessam. Esses danos 

são os resultados de interações das partículas carregadas com a estrutura molecular do 

plástico. Este fenômeno não é muito bem caracterizado, entretanto, acredita-se que o dano 

seja causada por uma "explosão iônica", onde uma partícula carregada positivamente 

desloca os elétrons dos átomos constituintes do plástico, deixando um rastro de íons 

positivos. Estes íons se repelem violentamente, perturbando o seu arranjo molecular 

regular, dando origem ao que é denominado traço latente. 

A radiação ionizante altera profundamente a estrutura molecular dos materiais 

poliméricos. Quando são irradiados tanto pode ocorrer a cisão da cadeia polimérica 

principal, levando a uma diminuição da massa molecular, como a reticulação 

(crosslinking), causando o aumento da massa molecular (Enge, 1980). 
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Nos polímeros, as cadeias poliméricas são destruídas não só pelo processo primário 

de ionização, mas também pelos elétrons secundários (elétrons que recuam a partir da 

colisão com a partícula incidente). A grande sensibilidade dos detectores plásticos quanto 

ao registro de traços se deve ao mecanismo secundário de desestruturação das cadeias 

poliméricas, pois a energia necessária ao rompimento das ligações químicas é menor do 

que aquela necessária 'a ionização de átomos. Uma quebra de cadeia polimérica pode ser 

criada por um elétron secundário. O rompimento das moléculas de cadeia longa, produz 

moléculas menores com radicais livres. A região central do traço é rodeada por uma região 

periférica, com propriedades químicas modificadas denominada "halo", onde ocorrem 

quebras de cadeia por mecanismos secundários (Figura 4.1). 

Figura 4. 1 - Processo de formação do traço latente, adaptada de Ilié, 1 9 8 9 . 
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Processo semelhante se dá na passagem destas partículas através de sólidos 

cristalinos como vidros e cristais. Por outro lado, sabe-se que nenhum metal ou um bom 

condutor registra tais traços. Isto porque nestes materiais os elétrons movem-se com 

grande rapidez, neutralizando os átomos, assim não permitindo a formação do 

traço.(Enge,1980). 

4.3 — Visualização dos traços latentes. 

Os traços latentes formados no detector plástico têm cerca de 10 nanômetros de 

diâmetro. Esses traços, que são inicialmente visíveis somente ao microscópio eletrônico, 

podem se tornar visíveis ao microscópio ótico, ou até mesmo por leitoras de rnicrofichas 

com 

aumento de apenas 20 vezes. Isto porque sendo esta região quimicamente mais reativa que 

a parte não danificada, é possível, através de um processo de ataque químico, alargar 

milhões de vezes o diâmetros das trajetórias. A transformação do traço latente em um traço 

visível é realizada através do ataque químico, do ataque eletroquímico, ou da combinação 

de ambos. Como efeito dessas técnicas, os traços passam a exibir diâmetros em tomo de 

~3 u.m quando aplicado o ataque químico e -150 um, quando aplicado o eletroquímico. 

Para atingir estes níveis é necessário executar as seguintes etapas: (i) irradiação do 

detector (formação do traço latente); (ii) ampliação (revelação) do traço latente, e (iii) 

observação do traço ampliado (contagem dos traços). 

47 



4.4 — Ataque químico 

Quando um detector plástico é submetido ao ataque químico sua superfície é 

dissolvida por uma solução básica. As bases mais utilizadas são o hidróxido de sódio 

(NaOH) e o hidróxido de potássio (KOH). A velocidade com que a solução dissolve o 

plástico ao longo do traço é maior que a velocidade em que a superfície é dissolvida como 

descrito anteriormente (Tommasino, 1980) Quando os limites da região danificada são 

atingidos, a taxa de dissolução diminui e a solução de ataque químico começa a atacar as 

regiões em torno do traço, possibilitando ainda mais o aumento de suas dimensões. 

A visualização do traço formado após o ataque químico só é possível através do 

microscópio ótico, e seu formato é uma função direta do angulo de incidência da partícula 

no detector e do angulo de observação. Quando observado sobre a superfície do detector, 

o traço assemelha-se a uma elipse ou círculo e se for observado transversalmente à 

superfície do detector o traço formado assemelha-se a um cone. 

Como cada tipo de detector plástico (policarbonatos, nitratos e acetatos de celulose, 

etc) possui características físicas e químicas diferentes, tais como sensibilidade para o 

registro de partícula alfa e formato do traço, é fundamental que seja realizado um estudo 

para determinar a forma e o tipo de ataque químico mais adequado. Os parâmetros 

envolvidos em um ataque químico são: tipo de solução a ser utilizada (NaOH ou KOH); 

concentração da solução; temperatura e tempo de ataque. Esses parâmetros necessitam ser 

otimizados para cada tipo de detector. 

Diversos trabalhos têm sido publicados apresentando a resposta de detectores 

plásticos para os vários parâmetros envolvidos. Um trabalho que merece destaque foi 

feito por Ilié (1980) recomendando condições de ataque químico para vários tipos de 

detectores plásticos, mostradas na tabela 4.2. 
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Tabela 4. 2 - Condições recomendadas para ataque químico de detectores plásticos, 

segundo Ilié (1980). 

Detector Solução Temperatura Tempo Veloc. de ataque 

(«C) (h) ( v b ) ( ^ h ) 

LR-115 2,5 M NaOH 60 1,5 4 

Cn-85 2,5 M NaOH 60 0,5 12 

CR-39 6,25 M NaOH 70 6,5 1,4 

MakrofolEou 6,0 M KOH 70 7,5 1,2 

Lexan 8,0 M KOH(80%) 70 7,5 1,2 

C 2 H 5 OH (20%) 

4.5 - Ataque eletroquímico 

A revelação dos traços latentes também pode ser realizada através da técnica 

chamada de ataque eletroquímico proposta inicialmente por Tommasino (1980, 1981), que 

consiste na aplicação de alta tensão alternada, com uma determinada freqüência durante o 

ataque químico convencional à superfície de um detector plástico previamente irradiado. 

O ataque eletroquímico ocorre em duas etapas. A primeira etapa corresponde ao 

ataque químico convencional, conforme comentado acima, onde há a definição das 

formações micrométricas circulares ou cónicas, com diâmetro em torno de 3 u.m na 

superfície do detector. Estas formações, quando submetidas a alta voltagem alternada, 

apresentam propriedades tais que o campo elétrico em suas extremidades pode atingir 

valores centenas de vezes maiores que o aplicado às faces do detector. Elevadas tensões 

elétricas nas pontas dos traços, aliados a processos químicos, térmicos e mecânicos 
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induzem descargas localizadas que rompem a estrutura molecular do plástico, dando 

origem a uma formação densa de microcanais tortuosos, conhecido como arvoreamento 

(Tommasino, 1981, 1990; Hussain, 1991). O efeito final é o de aumentar o diâmetro dos 

traços a tamanhos bem maiores (-150 |im) que os formados apenas pelo ataque químico. 

Arvoreamento é o nome dado ao dano que progride através do sólido quando este está 

submetido a um campo elétrico e tem, quando visível, um aspecto parecido com ramos de 

uma árvore. O processo de arvoreamento é fortemente dependente da intensidade do 

campo elétrico E p localizado na extremidade do traço. Se a intensidade do campo exceder a 

uma certa tensão elétrica crítica E c para o dado dielétrico, este rompe-se e o arvoreamento 

é iniciado. Na Figura 4.2, observa-se que este processo ocorre em dois estágios, no 

primeiro o ataque químico define o traço e no segundo visualiza-se o arvoreamento 

provocado pela aplicação da corrente elétrica. 

Os detectores plásticos para ataque eletroquímico devem ter sua estrutura 

morfológica inteiramente uniforme (sem defeito capaz de produzir arvoreamento espúrio). 

Imperfeições, umidade, microcavidades e pigmentos podem iniciar o processo de 

arvoreamento em lugares que não tenham a região danificada pela passagem de uma 

partícula ionizante (Tommasino, 1981). 
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I o Estágio 

2 o Estágio 

Figura 4.2 - Estágios de formação do arvoreamento durante o ataque eletroquímico. 

Quando diferentes tipos de traços, de diferente tipos de partículas estão presentes 

no detector e são pré-atacadas quimicamente por um mesmo período, os comprimentos 1, 

de seus cones atacados, serão diferentes e dependerão de parâmetros da partícula como 

energia, carga e taxa de perda de energia. 

Para otimizar o processo de ataque eletroquímico, vários parâmetros devem ser 

considerados, destacando-se: material dielétrico utilizado (detector); sua espessura; 

freqüência e tensão aplicada; tipo, concentração e temperatura do reagente; tamanho dos 

eletrodos, distância, ângulo entre os eletrodos; tipo de energia das partículas e o tempo de 

ataque. 

A ampliação da região danificada pela passagem da partícula a tamanhos 

observáveis a olho nu, permite a sua observação com auxílio de uma lupa ou de uma 

leitora de micro fichas (Rio Doce, 1997). Esta técnica de revelação foi a utilizada neste 

trabalho. 
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4.6 - Eficiência dos detectores 

Um detector plástico quando exposto a partículas com energias diferentes e/ou 

ângulos de incidência diferentes, ao ser atacado quimicamente uma única vez, não 

revelará todos os traços. Isso significa que a eficiência dos detectores plásticos não é igual 

a 100%(Zamani, 1981). 

A eficiência de um detector plástico pode ser definida como a razão entre o número 

de traços observados e o número de partículas incidentes. 

Para qualquer que seja o tipo de plástico, a eficiência de detecção, é função de dois 

parâmetros: 

- Limite de energia crítica de detecção - O desarranjo na estrutura molecular dos plásticos 

causado pela passagem de uma partícula carregada é uma função da energia E da partícula. 

Dependendo do valor da energia da partícula, o desarranjo na estrutura molecular do 

plástico pode ser tão pouco intenso que o ataque químico não consiga revelá-lo. Isso 

significa que os detectores plásticos são ineficientes para o registro de partículas cujas 

energias se situam em certas faixas específicas. Na Tabela 4.3 são mostrados os limites de 

energias de partículas alfa detectáveis para alguns plásticos, limites estes que devem ser 

interpretados como um guia, pois dependem das condições de ataque químico (Rio Doce, 

1997). 
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Tabela 4.3 - Limites de energias de partícula alfa detectáveis para alguns plásticos, 

segundo Rio Doce (1997). 

Tipo de plático E m i n i m a ( M e V ) E m à x i m a ( M e V ) 

Nitrato de celulose 0,1 4-6 

Policarbonato (Lexan) 0,2 3 

Carbonato de diglicol alílico 0,1 >20 

A taxa de perda de energia - de/dx ( quantidade de energia que a partícula transfere 

ao plástico, por unidade de comprimento) é inversamente proporcional à energia da 

partícula. Isso significa que os danos na estrutura dos plásticos, de um modo geral, são 

mais intensos quanto menor for a energia das partículas. Assim, uma partícula de alta 

energia transfere pouca energia ao plástico, por unidade de comprimento (Rio Doce, 

1997). 

Angulo critico de detecção - A partícula ao atingir o detector plástico pode penetrar 

com qualquer direção (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Alguns ângulos de incidência das partículas no detector plástico. 

Sabendo-se que o ataque ocorre preferencialmente na região danificada (traço 

latente) é certo que a velocidade do ataque ao longo do traço V t será maior que a 

velocidade geral V g ao longo de qualquer outra direção do meio. A Figura 4.4 abaixo 

mostra como evolui a destruição do material com o decorrer do tempo. 

SOLUÇÃO DE ATAQUE 

SUPERFÍCIE 
ORIGINAL 

TRAÇO 

SUPERFICIE 
ATACADA 

T 
i 
i 
i 
i 
i 

i V 

Figura - 4.4 - Evolução da destruição do material em função do tempo (Adaptada de 

Enge,1980) 
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Mesmo que a energia de uma partícula seja suficiente para causar danos reveláveis 

ao detector, a detecção pode não se dar, dependendo do ângulo de incidência da partícula. 

Isso se deve ao fato de que, se o ângulo de incidência 0 em relação à superfície do detector 

plástico for muito pequeno, V t . t estará totalmente contida no interior da camada V g .t 

removida durante o ataque químico. Desse modo mesmo que o dano na estrutura do 

plástico seja considerável, o traço também vai ser removido pelo ataque químico. Portanto, 

o ângulo mínimo que um traço deve formar com a superfície do detector para poder ser 

revelado é : 

^ = sen£. (4.1) 

Assim, partículas que incidem no detector com ângulos menores que 9 C (ângulo 

crítico) não serão registrados pelo plástico. 

A eficiência de detecção, é totalmente dependente do ângulo crítico de detecção e o 

limite de energia da partícula, além de depender também das características do plástico, e 

das condições de ataque químico utilizadas. Daí a importância de utilizar as condições de 

ataque que sejam as mais adequadas possíveis. 
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4.7 - O sistema de medida de radônio 

O sistema de medidas de radônio utilizado neste trabalho foi desenvolvido pelo 

Centro de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe, na Alemanha, por Urban et ai, em 1981, e é 

dividido em três partes principais: câmara de difusão; câmara de ataque eletroquímico e 

leitora copiadora de micro fichas. 

4.7.1 - A câmara de difusão 

A câmara de difusão (Figura 4.5) tem um volume interno, chamado de volume 

sensível, de 7,1 cm 3 , na forma de uma semi-esfera medindo 1,5 cm de raio. Possibilita a 

fixação de um detector plástico com 0,3 mm de espessura e 2,0 cm de raio, recoberto com 

fina camada de plástico (Mylar), que tem a função de homogeneizar a intensidade do dano 

na estrutura do plástico, através tanto da absorção total das emissões alfa de baixas 

energias, evitando que o detector seja danificado superficialmente, como também servindo 

de freamento das emissões alfa de altas energias, possibilitando desta forma a sua total 

absorção pelo plástico, aumentando assim o dano na sua estrutura. A câmara é construída 

em fibra de carbono de elevada condutividade elétrica, para que ocorra a deposição 

eletrostática dos produtos de decaimento preferencialmente na carcaça da câmara, 

minimizando assim a deposição dos filhos do radônio sobre o detector. A Câmara de 

difusão possui, ainda, quatro furos internos destinados à colocação de detectores 

termoluminescentes, (TLD). Uma membrana de fibra de vidro (borossilicato), pode ser 

colocada de forma a separar o ambiente externo do volume sensível da câmara. Esta 

membrana é colocada para reduzir a contribuição do Rn, levando-se em conta a 

resistência que esta oferece, bem como a sua meia-vida curta, (56 segundos), permitindo 
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que apenas 7% passe para o volume sensível, (Urban, et ali, 1981, 1985). A membrana 

utilizada é fabricada pela firma Alemã Schleicher & Schüll. Esta membrana é de 

borossilicato com 0,35 mm de espessura, um diâmetro de poro que varia de 0,5 - 1,4 um, 

e uma resistência ao ar de 10 Newton . m" . 

Figura 4.5 - Câmara de difusão para detector de radônio. 

A membrana da câmara de difusão, além de diminuir a entrada do 2 2 0 Rn, também 

impede a entrada de produtos de decaimento do radônio que se encontram adsorvidos nos 

aerossóis da atmosfera externa à câmara. Como conseqüência deste processo, os traços 

registrados pelo detector plástico, situado no interior da câmara, se devem principalmente 

aos átomos de 2 2 2 R n que nela penetram e aos átomos dos produtos de decaimento do 2 2 2 R n 

que foram produzidos em seu interior. 

Da mesma forma que os produtos de decaimento do Rn presentes no ar externo 

não conseguem penetrar na câmara, os produtos de decaimento produzidos em seu interior 

não conseguem sair. Isto faz com que a câmara se configure como um sistema semi 

isolado, e nesta condição, espera-se que o radônio e filhos estejam em equilíbrio no seu 
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interior.. Considerando, então, que os emissores alfa presentes no interior da câmara estão 

em equilíbrio, dentro de uma geometria única e dentro de um determinado intervalo de 

tempo de exposição, pode-se correlacionar a concentração do radônio com a densidade de 

traços observados no detector plástico. 

4.7.2 - O sistema de ataque eletroquímico 

O sistema utilizado para ataque eletroquímico compõe-se de duas partes: o sistema 

de alta tensão e a câmara de ataque. Na Figura 4.6, pode-se ver o diagrama do aparato 

eletrônico ligado a câmara. 

Freqiie nc íme t ro Voltímetro 

Gerador de 
audio 

Amplificador T rans fo miado r 
Cântara de 

ataque 
eletro químico 

Figura 4.6 — Diagrama do sistema de revelação por ataque eletroquímico. 

O sistema de alimentação é composto por uma fonte de alta tensão, com tensões de saída 

desde 100 volts até alguns quilovolts, em frequências variando de alguns hertz até 10 

kilohertz, o qual deve ser calibrado para as melhores condições de revelação dos traços, 

(figura 4.7.1). Um frequencímetro e um voltímetro estão ligados a eletrodos que ficam 

imersos em uma solução cáustica dentro da câmara de ataque e integram o sistema, 

acusando a que condições de ataque a câmara está submetida. 
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A câmara de ataque eletroquímico, composta por células de ataque é mantida por 

uma estrutura, sendo capaz de processar 20 detectores simultaneamente (Figura 4.7.2). 

A célula de ataque é composta por onze placas de borracha de silicone, que são 

dispostas na seguinte seqüência: uma placa de PVC mostrada na Figura 4.8.1, duas placas 

de borracha de silicone (onde dois detectores são estrategicamente colocados entre os 

orifícios existentes no centro das placas de silicone), seguidas de outra de PVC e assim 

sucessivamente até completar o conjunto (Figura 4.8.2). Na parte superior das placas de 

PVC existem pequenas aberturas por onde é colocada a solução de ataque (A). Esse 

empilhamento é orientado por um parafuso difusor que atravessa o conjunto de placas, 

possibilitando, ainda, que seja aplicado ao sistema um torque suficiente para comprimir as 

placas, evitando o vazamento da solução de ataque (B). Os eletrodos das células são 

ligados ao sistema de alta tensão através de fusíveis, afim de evitar que um curto circuito 

em uma das células, causado pela possível perfuração de um detector, afete as demais 

células. 
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Os detectores que se encontram entre as placas de borracha de silicone são 

arrumados de maneira que a face do detector que foi irradiada fique em contato com a 

solução de ataque e as faces opostas fiquem em contato com o álcool etílico, de acordo 

com o recomendado por Urban et ali, 1981, 1985. 

Figura 4.8.1 - Placa de PVC com 

fendas para colocação da solução de 

ataque, adaptada de Uban,1985. 

Figura 4.8.2 — Conjunto de células para o ataque 

eletroquímico, foto do autor. 

As condições de ataque foram estabelecidas após experiências feitas no Laboratório 

de Radônio do Instituto de Engenharia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(IEN/CNEN), partindo-se da referência Urban (1985). Inicialmente os detectores foram 

submetidos a um ataque químico com solução de potassa alcóolica à 80%, (8 partes da 

solução de hidróxido de potássio (KOH) 8N, para 2 partes de álcool etílico) por 2 horas, 

seguindo-se a aplicação de 800 volts, com urna freqüência de 2 kilohertz, por 2 horas. 

Após o ataque eletroquímico foi obtida uma cópia da imagem da área de 1 cm 2 do 

detector, através de uma leitora e copiadora de microfichas com uma magnificação de 20 
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vezes. As Figuras 4.9.1 e 4.9.2 apresentam as imagem de 2 detectores que foram expostos 

a atmosferas com concentrações diferentes de radônio, obtidas por ocasião das medidas de 

radônio neste trabalho. 

4.8 — A calibração da câmara de difusão 

A calibração da câmara de difusão, foi realizada no Laboratório do National 

Radioligical Protection Board (NRPB), na Inglaterra em 1989 numa atmosfera com a 

concentração de radônio conhecida. A fim de verificar a resposta do detector para 

diferentes concentrações, vários conjuntos de detectores foram expostos a atmosferas com 

diferentes concentrações e diferentes tempos. Entretanto para cada exposição os 

parâmetros concentração e tempo foram mantidos constantes. 

Após a exposição os detectores foram submetidos a ataque químico e eletroquímico 

nas seguintes condições: 

- ataque químico, com solução alcóolica 80% de KOH 6N numa temperatura de 20° C por 

um período de 2 horas. 

-ataque eletroquímico, com a mesma solução usada no ataque químico por 2 horas, mais a 

aplicação de 800 V e a frequência de 2 kHz, numa temperatura de 20°C por 2 horas. 
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Figura 4.9.2 - Cópia da imagem de 1 cm do 

detector exposto à uma atmosfera com 

elevada concentração de radônio, após o 

ataque eletroquímico 

Figura 4.9.1 - Cópia da imagem de 1 cm" 

do detector exposto à atmosfera com 

baixa concentração de radônio, obtida 

após o ataque eletroquímico.. 

A imagem acima foi obtida numa leitora e copiadora de microfichas, marca 

Seleconta, modelo SC-900. 

Verificou-se a linearidade entre a exposição e o número de traços observados nos 

detectores. Assim, a sensibilidade S da câmara de difusão é dada pela expressão abaixo, 

desenvolvida por Urban, 1985. 

S = — 
X 

N, N, 

a, 
(4.2) 
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Onde: S é a sensibilidade, dada em [traços . cm' 2 ] / [kBq.m"3. dia]; X é a 

concentração de radônio na atmosfera; Nj e No são respectivamente os números de traços 

contados nos campos ai, e os traços relativos ao 'background" contados no campo ao. 

Baseando-se nos resultados experimentais, a sensibilidade S do detector as 

partículas alfa na câmara de difusão foi calculada usando o método dos mínimos 

quadrados, sendo encontrado: 

S = 13,8 [traços /cm 2 ] / [kBq m 3 d) 

4.9 - O problema do ruído de fundo 

Os detectores plásticos, com o passar do tempo, vão registrando traços latentes 

devido a exposições ao, radônio ambiental e de outros emissores alfa, o que constitui um 

problema quando se precisa determinar radônio em atmosfera com baixas concentrações 

do gás. 

Várias experiências vêm sendo realizadas no Laboratório de Radônio do 

IEN/CNEN, com o objetivo de se diminuir o "background" de alguns tipos de detectores 

plásticos, através do cozimento do detectores em óleo de silicone a uma temperatura de 

120°C por 20 minutos. Neste processo, os danos produzidos pela radiação nos detectors de 

traços podem ser completa ou parcialmente removidos através da recombinação molecular 

catalisada pelo efeito térmico. Os detectores que apresentavam uma densidade de 190 

-2 2 

traços, cm" passaram a apresentar apenas dois traços, cm" . Foram realizados testes de 

eficiência de detecção de partículas alfas nos detectores submetidos ao tratamento, 

fazendo-se a exposição destes a uma fonte padrão de 2 3 3 U , depositado eletroquímicamente 
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numa chapa de aço, antes e após o tratamento, e após observação dos traços revelados, 

concluiu-se que os mesmos mantém sua eficiência. Entretanto, os detectores que passaram 

por este tratamento ainda não estão sendo utilizados rotineiramente, devido as dificuldades 

encontradas para recolocar o myler sobre o detector após o cozimento, de uma maneira 

uniforme, não permitindo que se forme espaços entre este e o detector. Assim, o 

laboratório de Radônio do IEN/CNEN vem utilizando o detector LEXAN, que já vem de 

fábrica com a fina camada de plástico (Mylar) sobre os lados do filme de policarbonato, e 

adota o seguinte procedimento: para cada grupo de dez detectores que é enviado para que 

seja exposto, é separado 1 detector, que é selado e guardado até o retorno dos demais, 

sendo então realizada a revelação de todos os detectores, inclusive o que havia sido 

guardado. O numero de traços contados neste ultimo (branco) será deduzido do número de 

traços contados em cada detector exposto. O detector LEXAN, acusava em 1996, um 

branco de aproximadamente 11 +/- 4 traços, cm"2, enquanto que hoje, o mesmo varia de 13 

a 31 traços, cm" . 

4.10 - A termoluminescência, 

Certos materiais quando aquecidos, após serem expostos à radiação ionizante, são 

capazes de emitir luz. Este fenômeno é conhecido como radiotermoluminescência, ou, 

mais simplesmente, termoluminescência (TL), e o material que o exibe é denominado 

material termoluminescente. 

Muitos materiais são termoluminescentes. Contudo, para que possam ser utilizados 

como dosímetros para as radiações ionizantes, devem reunir algumas características, que 

limitam bastante a variedade de dosímetros termoluminescentes. Destas características, as 

principais são as seguintes: 
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- A quantidade de luz emitida pelo material aquecido deve ser proporcional à dose de 

radiação ionizante absorvida pelo mesmo, para um amplo intervalo de valores de dose; 

- O material deve ser resistente a fatores ambientais como, por exemplo, umidade e 

luminosidade; 

- A emissão termoluminescente deve ocorrer, preferencialmente, a temperaturas elevadas, 

entre 200 e 300°C, diminuindo, assim, o desvanecimento térmico da resposta do material 

irradiado. 

O aparelho utilizado para se quantificar a luz emitida pelo dosímetro 

termoluminescente é denominado leitor termoluminescente. Basicamente, este instrumento 

possui um sistema de aquecimento e outro de detecção da luz emitida pelo material 

aquecido. 

Um dosímetro termoluminescente, para ser utilizado em monitoração ambiental, 

deve apresentar, preferencialmente, uma elevada sensibilidade. Assim, dentre os vários 

materiais TL utilizados em dosimetria, aqueles normalmente empregados em medidas das 

taxas de dose de radiação gama ambiental são o CaSO^Dy e o CaF2:Dy. Quando for viável 

deixar o dosímetro TL por longos períodos de monitoração na região de interesse, é 

possível o uso do LiF:Mg,Ti como material dosimétrico, tendo-se, contudo, em mente a 

pouca sensibilidade do material, o que contribui para diminuir a precisão dos resultados 

(Oberhofer,1981). No presente trabalho foi utilizado o dosímetro CaF2iDy nas medidas das 

doses de radiação gama nas residências de Monte Alegre e Inglês de Souza. 

65 



CAPITULO 5 

MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 - Medidas de radônio, radionuclídeos naturais e de taxa de doses gama, neste 

trabalho. 

Para a realização das medidas de radônio, foi necessário montar uma infraestrutura de 

laboratório de forma a atender às exigências das técnicas utilizadas, tais como: 

• Implantar e otimizar a técnica de traços nucleares em detectores plásticos, utilizada para a 

determinação do radônio no interior das residências e no ambiente externo. 

• implantar metodologia necessária para a determinação da taxa de exalação de radônio do 

solo e da rocha. 

• Desenvolver uma estratégia de ação, no sentido de viabilizar a monitoração do radônio no 

interior das residências. 

Para alcançar estes objetivos, foi necessário montar uma infraestrutura de laboratório 

de forma a atender às exigências das técnicas utilizadas, tais como: 

• Implantar e otimizar a técnica de traços nucleares em detectores plásticos, utilizada para a 

determinação do radônio no interior das residências e no ambiente externo. 

• Implantar metodologia necessária para a determinação da taxa de exalação de radônio do 

solo e da rocha. 

• Desenvolver uma estratégia de ação, no sentido de viabilizar a instalação dos detectores de 

radônio no interior das residências. 
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Os detectores de radônio, montados nas câmaras de difusão (doravante 

denominados detectores de radônio) foram instalados nas áreas estudadas em pontos pre

determinados, visando a obtenção das concentrações do radônio nos ambientes interno e 

externo das residencias e o fluxo de radônio dos solos. Foram colhidas amostras da rocha e 

de solo para a determinação de urânio natural e 2 2 6 R a , e também foram instalados 

dosímetros termoluminescentes (doravante denominados TLD) para a determinação da 

dose gama nos ambientes internos e externos, estes foram instalados dentro dos suportes 

dos detectores de radônio, numa altura que variou de 1,5 a 2,0 metros de altura do solo nas 

residências, como também a 20 cm do solo, aproveitando-se o tubo onde foi determinado o 

fluxo de radônio do solo. 

5.1.1 - Instalação dos detectores no ambiente interno das residencias. 

Foram realizadas 05 campanhas de medidas de radônio (doravante chamadas de 

campanha - C l , C2 ,C3, C4 e C5). A Cl ficou restrita às medidas do radônio em 

residências da cidade de Monte Alegre. O primeiro critério de adotado foi a recomendação 

do protocolo para medidas de radônio e produtos de decaimento em residências, da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 1993), onde é sugerido o uso de 

detectores plásticos de alta sensibilidade, por exemplo o detector plástico de acetato de 

celulose LR 115 preferencialmente num ambiente fechado, de forma a informar a 

concentração de radônio no ambiente em apenas uma semana de exposição. Se o resultado 

indicar concentrações superiores aos níveis recomendados (200 Bq. m" 3 ) , é justificada uma 

análise mais criteriosa, sendo neste caso usado um detector plástico de baixa sensibilidade, 

por exemplo o detector de plástico policarbonato LEXAN, permitindo amostrar o ambiente 
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por um período mais longo (90 a 180 dias) e desta forma avaliar a concentração de radônio 

em condições mais representativas de exposição, já levando-se em conta as variações 

decorrentes das influências ambientais. Devido ao fato do nosso laboratório não dispor dos 

detectores LR 115, foram instalados os detectores LEXAN. Nos acordos firmados com os 

moradores, estes detectores foram instalados em cômodos, que além de apresentarem uma 

taxa cintilométrica no piso superior a 200 cps (4 vezes o nível de radiação de fundo do 

ambiente externo) pudessem permanecer fechados por 90 dias. Este longo período de 

exposição, é uma exigência da técnica, que leva em conta principalmente a baixa 

sensibilidade deste detector, e o pressuposto de que a concentração do radônio em 

residências é baixa, precisando, portanto, expor o detector por um período mais longo do 

que o detector LR115, mencionado acima. Por razões diversas, não foi possível 

efetivarmos muitos acordos. Decorridos 90 dias, devido a vários tipos de dificuldades 

encontradas, não foi possível recolher os detectores, o que só se concretizou após o período 

de 180 dias. Desta forma é importante registrar o enorme transtorno que este episódio 

causou às pessoas daquelas residências. 

O incômodo continuaria para os moradores destas casas por mais quatro campanhas 

subsequentes, entretanto agora com a recomendação de que todos os cômodos fossem 

conservados abertos e bem arejados, aproveitando-se das excelentes condições naturais de 

ventilação, da região. 

A partir da segunda campanha de medição de radônio, a região de Inglês de Souza 

foi incluída no estudo. 

A maior dificuldade encontrada no trabalho de campo foi a de convencer as pessoas 

da importância do trabalho e de que este teria a sua continuidade garantida. Havia, 

Inicialmente, uma descrença total no trabalho e uma desconfiança muito grande que este 

fosse realizado de forma descompromissada e superficial. O pânico da população com 
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relação às radiações e seus efeitos era inicialmente muito expressivo, exigindo muita 

cautela, tranqüilidade nas abordagens e firmeza nas atitudes. A instalação dos detectores 

nas residências foi executada após longa conversação com os moradores, apresentando os 

benefícios que o estudo proporcionaria para a população e valorizando a participação de 

cada uma destas pessoas escolhidas como representantes de toda a comunidade. Para não 

interferir com os valores individuais de cada morador no que diz respeito à decoração de 

suas casas, os locais de instalação dos detectores foram analisados e negociados com ós 

moradores, tendo sido instalados em locais como pregos, suportes de televisores, entre 

outros (Figura 5.1.1). Apesar de todo o cuidado, houve casos em que as pessoas não 

autorizavam a instalação. É importante também registrar o expressivo percentual de 30% 

de perda ou danificação dos detectores instalados. 

Os detectores, utilizados para as medidas de concentração de radônio no ambiente 

externo, foram instalados em locais abrigados próximos às residências permanecendo 

nestes locais pelo mesmo período de exposição que os detectores instalados no interior das 

residências. (Figura 5.1.2). 
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Figuras 5.1.1 - Vista de dois dos locais 

usados para a instalação dos detectores de 

radônio nos interiores das residências. 

Figura 5.1.2 - Vista de um dos locais, 

usados para a instalação dos detectores de 

radônio no ambiente externo das 

residências. 

O principal critério adotado para a escolha dos locais de instalação dos detectores 

de radônio no ambiente externo (doravante denominado radônio externo) e no ambiente 

interno (doravante denominado radônio interno), e no solo foi o da segurança, procurando 

instalá-los sempre nos quintais das residências de pessoas conhecidas. 

Como pode ser observado nas figuras acima, a instalação dos detectores de radônio, 

foi realizada num local suspenso com altura variando de 1,5 a 2,0 metros. Embora a 

instalação pudesse ter sido realizada a uma altura de cerca de 1 metro, que é a altura de um 

adulto sentado ou de uma criança em pé, e ainda afastado da parede também cerca de 1 

metro, amostrando uma zona média de respiração do ser humano, optou-se pelo 
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p t o c e — a c i m a d e s e j o tendo e , vista a .uestao da segurança do detector, como 

também para minimizar o incômodo causado pela simples presença do detector aos 

moradores. O procedimento empregado neste trabalho coincide com as recomendações da 

EPA(1993). 

5.1.2 - Instalação de dosímetros TL para a obtenção das doses gama 

As determinações das taxas de dose gama foram realizados através de TLD, 

utilizando-se dosímetros de CaF2:Dy, as quais foram conduzidos paralelamente ao estudo 

do radônio, adotando-se inclusive os mesmos pontos e períodos de exposição. Os TLD 

foram cuidadosamente introduzidos em fendas existentes nas câmaras de difusão de 

radônio e, posteriormente, fechadas com um fino anel de borracha, evitando a entrada de 

umidade, poeira e pequenos insetos que pudessem comprometer a integridade dos 

dosímetros. 

O controle dos TLD para o desconto das radiações gama recebidas durante o 

transporte, foi efetuado através do envio de um número extra de 10 dosímetros, os quais 

permaneceram protegidos por blindagens durante todo o período de exposição e 

novamente reunidos aos demais por ocasião da viagem de retorno ao laboratório. 

A determinação da dose gama foi realizada no laboratório de dosimetria do Instituto 

de Engenharia Nuclear do IEN/CNEN. 

71 



5.1.3 - Caracterização radiológica das regiões das áreas de estudo. 

Durante a C5 foi idealizado um plano de estudo da caracterização radiológica das 

duas regiões, já conhecendo-se os níveis de concentração de radônio no interior dos seus 

domicílios, obtidos em quatro campanhas anteriores. Desta forma, partindo-se da rede de 

amostragem total contando com 55 pontos, foram estrategicamente escolhidos 16 pontos 

geo-posicionados, com o emprego de um GPS (Global Position System), (que é capaz de 

fornecer com grande precisão a latitude e a longitude da sua posição geográfica na 

superfície terrestre, com o auxílio de satélites) (Tabela 5.1), acrescentando, pontos que 

fizessem a ligação entre as duas regiões (figura 5.2). Estes pontos se iniciam no local do 

afloramento da rocha portadora de altos teores de radionuclídeos naturais (doravante 

chamada de anomalia, ou ponto 1), os pontos 2 e 3 foram localizados a pouco menos de 1 

km da anomalia, os pontos 4,5,6,7 e 8, estão distribuídos numa área de aproximadamente 

2,5 km , correspondendo ao centro da Vila residência! do INCRA, à aproximadamente 3 

km da anomalia. A área correspondente a esses pontos, doravante será chamada de região 

anômala. Os pontos 20, 21, 22 e 23, estão localizados na rodovia estadual (PA 255), que 

liga inglês de Souza à cidade de Monte Alegre, num trecho de aproximadamente 13 km, 

doravante denominada região intermediária. Os pontos 24,25,26 e 27, estão distribuídos 

na área urbana da cidade de Monte Alegre, numa área de aproximadamente 4 km 2 , 

doravante denominada região normal, à cerca de 20 km da anomalia. 

Nestes pontos, na medida do possível, foram realizadas determinações dos seguinte 

parâmetros : radônio interno e externo; fluxo de radônio, urânio natural e 2 2 6 R a , na rocha 

do ponto 1 e nos demais solos e dose gama nos solos, no ambiente externo e interno. 
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Tabela 5.1 - Coordenadas dos pontos de amostragem de rochas e solos 

Ponto Coordenadas 

Latitude S Longitude W 

1 I o 58'00,0" 54° 12' 39,1" 

Tipo de amostra Número de amostras 

8 

20 

21 

22 

I o 58' 30,5" 54° 12' 39,1" 

I o 57' 45,8" 54° 12'43,9" 

I" 56 '40,1" 54°12'49,7 1 

1°56' 41,0" 54° 12' 53,3" 

1°56' 42,5" 54°13' 01,0" 

I o 56' 50,1" 54° 12'56,4" 

I o 56' 50,0" 54° 13'02,3" 

I o 56' 29,3" 54° 08' 14,1" 

I o 58' 02,5" 54°06 '49,3" 

I o 58' 33,3" 54° 06' 14,9" 

23 I o 59' 41,3" 54° 05'00,6" 

24 I o 59'50,2" 54°04' 17,2" 

25 I o 59' 49,6" 54°04' 11,7" 

26 2 o 00'24,9" 54° 04' 13,5" 

27 2 o 06'27,9" 54° 04' 19,6" 

Rocha 

Solo 

solo 

solo 

Solo 

solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

solo 

05 

05 

03 

03 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

0! 

01 

01 

01 

01 

01 

73 



As análises e parâmetros analisados nas regiões de estudo, estão descritos na 

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Tipo e número de determinações realizadas durante as 05 campanhas do 

estudo. 

Parâmetros Anomalia Região 

Anômala 

Região 

Intermediária 

Região 

Normal 

Radônio interno 35 87 

Radônio externo 06 03 

Fluxo de radônio do solo 02 09 03 06 

Fluxo de radônio da rocha 12 

Urânio natural na rocha 05 

Urânio Natural no solo 01 12 04 04 

Radio-226 na rocha 05 

Radio-226 no solo 01 12 04 04 

Dose gama nas residências 10 

Dose gama fora das 

residências 

04 

Dose gama do solo 02 21 07 
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01 52 3 0 

02°00 '00 ' 

Região anômala 

Vila (Canp) 

1 Anomalia 

Região intermediária 
P A - 2 5 5 

01 5 2 3 0 

Manaus 

paraná Gurupatuba rio Amazonas 

ESCALA: 1 : 250000 

2 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18K 

Figura 5.2 - Mapa da distribuição dos pontos usados para a caracterização 

radiológica das regiões anômala, intermediária e normal. 

A determinação do fluxo de radônio nos solos foi realizado através da instalação de 

detectores de radônio no interior de tubos de PVC medindo 30 centímetros de 

comprimento e 5 centímetros de diâmetro, presos a uma tampa existente na sua 

extremidade superior, tomando-se o cuidado de vedar a extremidade oposta, que deveria 

somente ser reaberta por ocasião da sua instalação. A sua instalação foi realizada, 

enterrando-se nos solo os dez primeiros centímetros do mesmo, de forma a dar a 
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sustentação necessária e permitir a entrada do radônio em seu interior. As amostras de solo 

para a determinação de radionuclídeos naturais, foram colhidas na porção de solo logo 

abaixo dos furos onde foi instalado o tubo de PVC (figura 5.3 e 5.4). O período de 

exposição do detector ao radônio exalado foi de aproximadamente de 40 dias. Esta técnica 

foi uma adaptação da metodologia usada na tese de mestrado de Rio Doce em 1997, 

realizada no laboratório de radônio do IEN/CNEN na determinação da taxa de exalação do 

radônio em amostras de cimento. 

Figura 5.3 - Instalação do sistema para 

determinação do fluxo de radônio do 

solo, da região anômala, foto do autor. 

Figura 5.4 - Instalação do sistema para 

determinação do fluxo de radônio do 

solo da região normal, foto do autor. 

No ponto 1 foram coletadas amostras da rocha e do solo, e nos demais pontos foram 

coletados apenas amostras de solo. Estas amostras foram levadas para o laboratório da 

Departamento de Proteção Radiológica Ambiental do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (DEPRA/IRD/CNEN), para 
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determinações radioquímicas de uranio natural através de técnica fluorimétrica e o rádio-

226. pelo método da coprecipitação com sulfato de bário e posterior contagem alfa, 

utilizando para isto um contador proporcional do tipo barreira de superfície. 

A determinação do fluxo de radônio da amostra da rocha, coletada no local onde 

foram colhidas as rochas utilizadas nas construções, foi realizado no laboratorio de radônio 

do IEN/CNEN, através de nova adaptação da técnica usada por Rio Doce em 1997, desta 

vez tendo sido confeccionado uma câmara em acrílico com um volume interno de 35 litros, 

onde doze (12) detectores de radônio foram distribuídos em duas seqüências de 6 unidades, 

visando avaliar a reprodutibilidade dos detectores em função da distribuição do radônio na 

atmosfera interna da câmara. Amostra da rocha foi colocada na parte inferior da câmara e 

esta foi, então, adequadamente selada para que fosse criada a atmosfera de radônio. Após 

testes, foi determinado o tempo ideal para a exposição dos detectores àquela atmosfera. Os 

detectores foram expostos por 8 dias (Figura 5.5). A escolha do tempo ideal de exposição 

dos detectores à atmosfera de radônio gerada na câmara, foi determinada após a realização 

de três testes, de forma a evitar a saturação dos mesmos, tendo sido realizado a exposição 

dos detectores à rocha aos seguintes tempos: 4, 8 e 12 dias. A Tabela 5.3 mostra os 

resultados obtidos. A exposição 2 mostrou-se ideal, apresentando uma densidade de traço 

viável de ser contada manualmente, como também um desvio 6,6 %, que para este caso foi 

considerado bom. 
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Figura 5.5 - Câmara de acrílico para medidas do fluxo de radônio da amostra de rocha, 

foto do autor. 

Tabela 5.3 - Exposição dos detectores de radônio à rocha em ambiente fechado. 

Exposição Tempo (dia) Traços, cm 2 

1 4 1400+/-300 

2 8 3800+/- 250 

3 12 >10000 
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CAPITULO 6 

RESULTADOS E COMENTARIOS 

A apresentação dos resultados está disposta em três segmentos. O primeiro fará 

referência aos resultados de radônio na região Normal, o segundo fará referência aos 

resultados de radônio interno na região Anômala e o terceiro, fará a caracterização 

radiológica das áreas Anômala, Intermediária e a Normal. 

Os locais estudados, incluindo as residências, foram codificadas por números 

seqüenciais, de 1 a 55, como forma de preservar o anonimato de seus moradores. Os 

pontos se distribuem ao longo do trecho de aproximadamente 20 km entre a região 

anômala e a região normal Os locais codificados com os números de 1 a 1 9 encontram-se 

na região anômala, aqueles codificadas de 20 a 23 localizam-se na região intermediária e 

os restantes estão na região considerada normal. 

Os valores mostrados com as cores de fundo marrom, amarelo, verde e azul, foram 

obtidos respectivamente na anomalia, na região anômala, na região intermediária e na 

região normal. 

7 9 



6.1 - O radônio na região normal 

Conforme pode ser visto na Tabela 6.2, foram realizadas 87 determinações de 

radônio no interior das residências da região normal Estas foram realizadas em cinco 

campanhas Cl , C2,C3,C4 e C5, os períodos de exposições dos detetores foram variados. A 

Cl teve os seus detetores expostos por 180 dias (Dezembro de 1995 à Junho de 1996), a 

C2 por 130 dias (Junho à Outubro de 1996), a C3 por 130 (Outubro de 1996 à Fevereiro de 

1997), a C4 por 180 dias (Junho de 1997 - Janeiro de 1998) e a C5 por 80 dias (Maio à 

Julho de 1998). 

Os resultados são apresentados na Tabela 6.2, representando valores individuais e 

médios obtidos em cada residência estudada, e ainda, os valores médios por campanha. 

Os valores em vermelho indicam que o nível de concentração de radônio 

ultrapassou 200 Bq. m"3. Os valores em amarelo, referem-se ao radônio externo e aqueles 

em laranja, ao fluxo de radônio dos solos. 

Como estratégia de análise dos dados, optou-se pela observação da média 

aritmética da concentração de radônio por campanha, e por casa, sendo, posteriormente, 

realizadas análises dos casos com valores mais elevados e mais baixos e, ainda daqueles 

que tenham apresentado valores repetidamente semelhantes. 

Levando-se em conta as condições atípicas descritas no capitulo 3, em que foram 

expostos os detetores durante a C l , os valores medidos não foram considerados para o 

cálculo da média da concentração do gás nas residência durante as cinco campanhas, 

apesar de apresentar alguns valores baixos, provavelmente devido ao fato de alguns 

moradores não terem mantidos os ambientes fechados. 

Os valores médios por campanha, apresentam elevados desvios padrões. No caso da 

C4 55 +/- 58 Bq.m"3, verifica-se que o desvio padrão, supera o valor médio, muito embora 
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os valores tenham sido obtidos em um determinado período de exposição, estando 

portanto, sujeitos às mesmas variações decorrentes da sazonalidade, tais como índice 

pluviométrico, umidade relativa do ar, temperatura etc. Entretanto, estes valores foram 

obtidos em pontos distintos da cidade de Monte Alegre, onde vários outros fatores, tais 

como: diferentes tipos de material de construção; variações da taxa de ventilação, causadas 

pelas diferenças arquitetônicas; a diferença de hábito de seus moradores; às diferentes 

forma de difusão do radônio através dos mais distintos elementos estruturais de cada 

edificação, e, principalmente, a diferença na quantidade de rochas radioativas utilizada na 

construção de cada casa, influenciam, provavelmente na variação da concentração de 

radônio no interior destas residências. Por outro lado, observa-se que os desvios padrões 

associados a cada média por casa, também são bastante elevados e que estas medidas, 

foram obtidas em diferentes períodos, e, portanto, estão sujeitas à diferenças sazonais. 

Provavelmente, além das variações ambientais estes foram influenciados, principalmente, 

pelos comportamentos de seus moradores, como o hábito de abrir menos ou mais as portas 

e janelas, e, ainda, se a residência permaneceu fechada por motivo de viagem. Observa-se 

que os valores que mais contribuíram para o aumento do desvio das médias individuais, 

foram aqueles que foram medidos em diferentes cômodos das residências e no mesmo 

período de exposição, sendo que os maiores valores foram encontrados nos quartos, 

conforme pode ser observado na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 - Variação da concentração de 2 2 2 R n em diferentes cômodos das residências da 

região 
ão normal, medidos na mesma época, extraídos da tabela 6.1 (Bq.m"3). 

Campanha Casa Quarto Outros 

C5 25 112 87 

C5 27 137 34 

C4 30 110 78 

C2 31 209 57 

C4 33 99 22 

C5 36 146 32 

C5 46 242 88 

C5 47 212 101 

O valor médio da concentração de radônio para a cidade de Monte Alegre, e o seu 

desvio, 75 +/- 48 Bq. m", foram obtidos calculando-se a média aritmética dos valores 

médios obtidos para cada ponto de medida. Esta média, é 2,8 vezes menor do que o 

encontrado por Amaral (1992) no interior das residências rurais do planalto de Poços de 

Caldas-MG. 
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Tabela 6.2 - Medidas de radônio-222 na região normal 
Casa Cintilometria (cps) C1 C2 C3 C4 C5 Média 

24 163 +/-11 4 3 + / - 6 

49 +/- 10 75 +/-59 (43-163) 

24 163 +/-11 4 3 + / - 6 
45+ / -10 

75 +/-59 (43-163) 

24 163 +/-11 4 3 + / - 6 
3 0 + / - 1 0 24 163 +/-11 4 3 + / - 6 

5,56 E-3 +/- 3,9 E-4 5,56 E-3 +/- 3,9 E-4 

25 900 /1000 4 3 + / - 5 4 8 + / - 6 3 5 + / - 5 

112+/ -12 70 +/-35 (35-112) 

25 900 /1000 4 3 + / - 5 4 8 + / - 6 3 5 + / - 5 
87 +/-11 

70 +/-35 (35-112) 

25 900 /1000 4 3 + / - 5 4 8 + / - 6 3 5 + / - 5 
3 0 + / - 9 25 900 /1000 4 3 + / - 5 4 8 + / - 6 3 5 + / - 5 

9,35 E-3 +/- 2,7 E-4 9,35 E-3+/-2.7 E-4 

26 

84 +/- 11 72 +/-18(59-84) 

26 
59 +/-11 

72 +/-18(59-84) 

26 25 +/- 8 26 
2,20 E-2 +/- 7,4 E-4 2,35 E-2 +/- 9,4 E-4 

26 

2.50 E-2 +/- 8,2 E-4 
2,35 E-2 +/- 9,4 E-4 

27 400 ( máximo ) 3 4 + / - 4 22 +/- 5 
34 +/- 9 57 +/-54 ( 22-137) 

27 400 ( máximo ) 3 4 + / - 4 22 +/- 5 137 +/- 13 
57 +/-54 ( 22-137) 

27 400 ( máximo ) 3 4 + / - 4 22 +/- 5 
9,50 E-3 +/- 4,9 E-4 9,50 E-3+/-4.9 E-4 

28 200 49 +/- 5 123+ / -9 8 6 + / - 7 9 + / - 4 111+/- 91 ¡9-228) 

29 450 171 +/-9 
3 2 + / - 8 2 6 + / - 8 ( 21-32) 29 450 171 +/-9 
21 +/- 7 

2 6 + / - 8 ( 21-32) 

30 350 215+ / -10 
78 +/- 7 

9 4 + / - 2 3 (78-110) 30 350 215+ / -10 
110+/ -11 

9 4 + / - 2 3 (78-110) 

31 600 / 800 136+ / -8 
57 +/- 7 

133+ / -9 230 +/-11 172+ / -8 160+ / -68 (57-230) 31 600 / 800 136+ / -8 
209 +/-12 

133+ / -9 172+ / -8 160+ / -68 (57-230) 

32 350 120+ / -4 29 +/- 5 
1 0 + / - 8 

23+ / -11 (10-29) 32 350 120+ / -4 29 +/- 5 
2 9 + / - 9 

23+ / -11 (10-29) 

33 440 188+ / -9 2 2 + / - 6 6 0 + / - 5 4 (22-99) 33 440 188+ / -9 
9 9 + / - 7 

6 0 + / - 5 4 (22-99) 

34 650 
Q A A 

80 +/- 6 FS55 OD 

36 460 /1900 3 8 + / - 5 
32 +/- 5 

89+ / -81 (32-146) 

OD 

36 460 /1900 3 8 + / - 5 146+ / -8 
89+ / -81 (32-146) 

37 800 126+/ -8 

38 2300 

126+/ -8 

80+ / - 7 60 +/- 6 
1 0 + / - 4 

46+ / -31 (10-80) 38 2300 80+ / - 7 60 +/- 6 
33 +/- 5 

46+ / -31 (10-80) 

39 iœ+T7 65 +/- 7 1 7 + / - 4 41 +/-34 (17-65) 

40 800 163+ / -9 82 +/-11 
95+/-18 (82-108) 40 800 163+ / -9 

108 +/'- 12 95+/-18 (82-108) 40 800 163+ / -9 

4,20 E-2 +/-1,0 E-3 
95+/-18 (82-108) 

41 400 261 +/-11 1 6 + / - 3 3 4 + / - 5 
24 +/-9(16-34) 41 400 261 +/-11 1 6 + / - 3 

22 +/- 5 
24 +/-9(16-34) 

42 600 183+/ -11 183 +/-11 
43 480 3 4 + / - 5 
44 460 5 8 + / - 6 

45 360 155 +/-11 

46 340 686+/- 17 42 +/- 6 
242+ / -17 

124+/-104(42-242) 46 340 686+/- 17 42 +/- 6 
88 +/-12 

124+/-104(42-242) 

47 5 3 + / - 6 
101 +/-12 

123+ / -84 (53-216) 47 5 3 + / - 6 
216+ / -16 123+ / -84 (53-216) 

48 50 97 +/- 7 8 0 + / - 8 82 +/- 7 77 +/- 6 79 +/- 2 (77-82) 
49 298 +/- 11 25 +/- 4 25 +/- 4 
50 123 + /- 9 
51 50 + / - 6 5 0 + / - 6 
52 1 9 + / - 4 35 +/- 5 27+ / - 11 (19-35) 

53 350 32 +/- 8 
22+/-14(12-32) 53 350 

1 2 + / - 7 
22+/-14(12-32) 

54 37 +/- 5 37 +/- 5 

55 5 0 + / - 9 52 +/- 3 (50-55) 55 
55 +/- 9 

52 +/- 3 (50-55) 

177+/-147 

(49-686) 

104+ / -62 

(19-228) 

75 +/-T7 

(16-310) 

5 5 + / - 5 8 

(17-230) 

86 +/- 66 

(10-242) 

75 +/- 48 177+/-147 

(49-686) 

104+ / -62 

(19-228) 

75 +/-T7 

(16-310) 

5 5 + / - 5 8 

(17-230) 

86 +/- 66 

(10-242) 
28 +/- 3 

177+/-147 

(49-686) 

104+ / -62 

(19-228) 

75 +/-T7 

(16-310) 

5 5 + / - 5 8 

(17-230) 

86 +/- 66 

(10-242) 1,20 E-2 +/- 5,8 E-4 

radônio interno (Bq. m" ) 

Media de radônio por campanha 

IMaior que 200 Bq. m"3 

Radônio externo Bq. m 

Fluxo do radônio do solo (Bq. m" 2 .s 1 ) 
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Os valores médios por campanha foram submetidos ao teste de T-Student com 95% 

de probalidade, no qual são considerados a média, o desvio padrão e o tamanho da 

amostra. Esta avaliação foi realizada através do programa computacional GRAF (Conti, 

1989). Desta forma, observa-se que na Cl o valor médio é significativamente (p<0.05) 

maior que os verificados nas campanhas posteriores, certamente em decorrência do fato de 

que na Cl a maioria dos detetores foram instalados em ambientes com pouca renovação de 

ar, e assim permanecendo por todo o período de exposição. Na C2, devido a problemas 

imprevistos, o número de casas monitoradas foi pequeno. Os problemas observados em 

todas as campanhas foram relativos às dificuldades para a negociação da instalação dos 

detectores, extravios dos mesmos durante o período de exposição e dificuldades durante o 

processamento de revelação. A partir da C2, verificou-se queda significativa no valor 

médio da concentração do radônio em todas as campanhas, em comparação com aqueles 

obtidos na C l . Os valores médios nas C3 e C5 não foram significativamente (p<0.05) 

diferentes, enquanto aqueles da C4 foram significativamente menores do que os de todas as 

outras campanhas (Figura 6.1). A menor concentração de radônio nas campanhas C2 a C5 

é provavelmente decorrente das recomendações feitas por ocasião da instalação dos 

detetores, no sentido de conservar-se as residências arejadas. 

Analisando os casos em que os valores são mais elevados, verifica-se na casa 

número 35 da tabela 6.2 uma incidência de valores altos observados em Cl e C2. 

Entretanto, isto é compreensível por se tratar de uma loja comercial, e as portas 

permanecerem abertas somente em dias e horários comerciais, não havendo permanência 

de pessoas fora do horário de expediente, não representando, portanto, risco, uma vez que 

durante o período em que está aberta, a renovação do ar, faz cair a concentração do 

radônio. Na casa 31, são verificados valores elevados nas cinco campanhas, inclusive 

durante a C5, quando já havia sido retirado o piso e as pedras radioativas. Infelizmente na 
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ultima campanha, dos três detectores instalados nesta casa, apenas um foi recuperado. Este 

acusou valor relativamente alto. i 

Cl C2 C3 C4 C5 

CAMPANHAS 

Figura 6.1 - Valores médios de radônio interno, obtidos nas cinco campanhas na 

região normal. As barras verticais representam intervalos de confiança de 95 %. 

Analisando valores encontrados na casa 48, verifica-se que apesar da mesma 

apresentar valores das medidas cintilométricas próximas ao background, (50 cps), observa-

se valores relativamente elevados na concentração do gás, apesar de não ter sido a mesma 

construída com a rocha radioativa. Provavelmente estes níveis observados sejam devidos à 

exalação do radônio de outras fontes, como por exemplo o cimento, e ainda ao fato da casa 

apresentar uma arquitetura que dificulta a renovação do ar. 
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Foram observados casos como nas casas 25 e 36 em que apesar de acusar altas 

taxas cintilométricas no piso, a concentração de radônio não foi elevada, fato que pode ser 

explicado pela provável existência de pisos bem compactos nestas casas, dificultando a 

difusão do gás, ou ainda pela provável existência de uma saída preferencial deste para a 

atmosfera externa. 

A casa 40 é na verdade uma escola de primeiro grau que encontrava-se fechada, 

devido à constatação de que as pedras usadas no seu alicerce eram radioativas. Neste local, 

foi realizado inicialmente um minucioso levantamento radiométrico, tendo sido utilizado 

um cintilômetro, que acusou uma taxa cintilométrica média de 800 contagens por segundo. 

Tendo-se como objetivo levantar-se o risco radiológico ao qual a população daquele 

estabelecimento estaria exposta, foram realizadas ainda, medidas do radônio interno e da 

dose gama no interior das salas de aula. As determinações de radônio revelaram um valor 

médio de 95 +/- 18 Bq. irf3, estando assim abaixo do nível de ação estabelecido pela ICRP 

65, que é de 200Bq. m"3. A taxa de dose gama, medida com TLD, foi de 0,3 mSv. a''. A 

ICRP 60 estabelece o limite de dose efetiva anual de lmSv. a"1 para exposições de 

membros do público a fontes artificiais, ou a uma prática que modifique as concentrações 

dos radionuclídeos naturais. Desta forma, o valor encontrado neste trabalho não poderia, 

numa interpretação estrita, ser comparado ao limite da ICRP. Entretanto, como se tratou de 

uma prática em que as pessoas trouxeram rochas radioativas para dentro de suas casas e 

considerando-se ainda que os riscos decorrentes de um equivalente de dose efetiva nos 

órgãos são independentes da origem artificial ou natural da radiação, é razoável utilizar os 

limites estabelecidos pela ICRP como base para avaliar o risco representado pelos níveis 

de exposição encontrados neste trabalho. Assim, o valor de 0,3 mS a"1 representa apenas 

1/3 do limite estabelecido pelo ICRP 60. Em função destes resultados, preparou-se um 

laudo recomendando o restabelecimento das atividades escolares. Como o prédio 
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encontrava-se em péssimo estado de conservação, foi sugerido, que durante as obras de 

reforma, fossem feitas pequenas modificações na sua arquitetura, de forma a aumentar a 

taxa de ventilação no seu interior, oferecendo, assim um maior conforto térmico para toda 

aquela comunidade escolar, além de diminuir, ainda mais, a concentração do radônio na 

atmosfera. 

A exalação do radônio da sua principal fonte, nesta região, que é a pedra utilizada 

na construção das casas, não sofre muita influência das condições meteorológicas, como a 

presença de água de chuva, pois o material se encontra mais protegido da umidade, ou seja, 

sob o piso das casas. Nestas condições, o parâmetro que mais oferece dificuldade para a 

difusão do radônio é a permeabilidade da rocha e do material que constitui o piso. 

Na região normal foi determinado um valor médio para a concentração de radônio 

externo de 28 +/- 3 Bq. m"3. 

O valor encontrado para fluxo de radônio vindo do solo é de 1,20 x IO"2 Bq. m"2. s"1. 

Estes são valores compatíveis aos encontrados por Aldenkamp em 1994, para um solo com 

a concentração de 2 2 6 R a de 20 Bq. kg"1, valor este muito semelhante ao do solo da região 

estudada no presente trabalho, onde a concentração de 2 2 6 R a apresenta um valor médio de 

21 Bq. kg"1. 

6.2 - O radônio na região anômala 

Para a região anômala, a apresentação dos resultados das medidas de radônio, foi 

feita através da análise por campanha e por casos específicos, onde foram enfocadas certas 

peculiaridades da região como a arquitetura das residências e o seu elevado nível de 

radiação de fundo. 
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Esta região apresenta uma taxa cintilométrica na área externa três a quatro vezes 

superior à da região normal, variando de 150 a 200 contagens por segundo (cps). 

Entretanto observa-se, sistematicamente, que o valor da taxa cintilométrica diminui dentro 

das residências, devido ao fato destas terem sido construídas sobre estacas e desta forma se 

distanciarem do solo, ou terem sido construídas sobre o solo porém estarem separadas do 

mesmo por uma espessa camada de tijolos colocados sob o piso. 

Nesta região, ao contrário da região normal, a liberação do radônio para a atmosfera 

é bastante influenciada pela variabilidade ambiental, principalmente peia pluviosidade. Ao 

contrário da região normal, os radionuclídeos encontram-se na região anômala quase que 

homogeneamente distribuídos no solo, que possui cerca de 17 vezes mais urânio natural e 

2 2 6 R a do que o solo da região normal, conforme pode ser observado na Tabela 6.3. 

O valor médio da concentração do radônio interno nesta região, é 116 +/- 84 Bq. m 3 

demonstrando ser 1,55 vezes maior do que o determinado na região normal. Amaral (1992) 

encontrou valor médio de 215 Bq. m 3 para radônio interno em residências rurais do 

planalto de Poços de Caldas-MG, que é 1,85 vezes superior aos medidos na região anômala 

estudada neste trabalho e 135 Bq. m 3 para radônio externo, que é 1,55 maior do que foi 

encontrado neste trabalho, onde foi medido 87 +/- 28 Bq. m 3 O valor da concentração de 

radônio externo na região anômala é, em média, 3,11 vezes maior do que o medido na 

região normal. Provavelmente a elevada concentração do radônio externo na região 

anômala seja a principal fonte a contribuir para as concentrações observadas do radônio 

interno na região anômala. 

O valor médio do fluxo do radônio proveniente do solo da região anômala é de 

2,65 x 10"1 Bq. m"2. s~l, indicando que o solo da região anômala exala 17,2 vezes mais 

radônio para a atmosfera do que o da região normal. Uma observação interessante é a de 

que a razão das concentrações de 2 2 6 R a das duas regiões, é praticamente idêntica à dos 
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fluxos de radônio, ou seja 17 vezes. 

Os valores médios da concentração do radônio interno por campanha, apresentam 

desvios padrões menores do que os obtidos na região normal. No caso da C3, observa-se 

que houve um grande desvio 88 +/- 80 Bq.m", neste caso, possivelmente a questão 

arquitetônica das residências tenha sido o principal responsável por esta elevada variação, 

pois a maioria das casas medidas são semelhantes aquela mostrada na Figura 3.2, ou seja, 

sobre estacas e de madeira, as quais acusaram medidas de radônio interno relativamente 

semelhantes (casas 11, 12, 14, 15 e 18), enquanto que os valores das casas 2 e 3, são as 

principais responsáveis pelo aumento da variação observada. 

A variação dos valores médios da concentração de radônio por casa, também é 

pequena, sugerindo que o radônio da atmosfera externa atua como um tampão da 

concentração do gás na região, fornecendo radônio para todas as residências a uma taxa 

que variará com as dispersões atmosféricas e o comportamento dos moradores no que se 

refere a seus hábitos. 

Embora os valores médios de concentração de radônio no interior das residências 

obtidos ao longo das diversas campanhas tenham variado bastante, aplicando-se o teste T 

de Student observa-se que o valor médio da C2 é semelhante aos observados em C3, C4 e 

C5. Na C2 as casas selecionadas estavam situadas a menor distância da anomalia mas 

provavelmente devido ao pequeno tamanho da amostra (N=3), este fato não redundou em 

diferenças significativas na concentração de radônio (152 +/- 60 Bq. m 1). 

O valor médio verificado na C3 (88 +/- 80 Bq/m 3), além de semelhante aos de C2 e 

C4, foi significativamente (p<0.05) menor do que o da C5. Durante a C3, foi registrado um 

elevado indice pluviométrico na região. Ademais, das 12 casas medidas nesta campanha, 5 

eram construídas sobre estacas, conforme mostrado na Figura 3.2, tendo estas apresentado 

os valores individuais mais baixos da campanha. 
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O valor médio da C4 (121 +/- 48 Bq. m"3) apresentou um desvio relativamente 

pequeno, possivelmente pelo fato da maioria das medidas terem sido realizadas em 

residências com o mesmo tipo de construção. Neste caso, a grande maioria das casas 

estudadas são de alvenaria e foram construídas sobre o solo, existindo entre este e o piso 

uma camada de tijolos (conforme pode ser observado na Figura 3.3), que de acordo com 

informações dos seus moradores foram confeccionados com argila obtida em local fora da 

área anômala. Nesta campanha foi registrado um elevado índice pluviométrico, sendo este 

fato provavelmente o principal responsável pelo baixo valor médio encontrado. 

Na C5, observa-se um grande aumento no valor médio (197 +/- 128 Bq. m 3 ) , sendo 

este valor semelhante apenas ao da C2 e significativamente (p<0.05) maior do que as C3 e 

C4. Na C5, da mesma forma do que na C4, as medidas foram realizadas na sua maioria, em 

residências do tipo descrito no parágrafo anterior. A camada de tijolos serve como 

blindagem à radiação gama do solo, além de dificultar a difusão do radônio para o interior 

das casas. Por outro lado, há de se considerar que o período de exposição dos detectores 

durante a C5 foi marcado por uma seca pronunciada, fato este que deve ter contribuído 

para o aumento da concentração do radônio externo e para os elevados níveis de radônio 

observados no interior das residências. A Figura 6.2, mostra o comportamento das medidas 

durante as quatro campanhas. 

Como já mencionado neste capítulo, as primeiras medidas do radônio nas 

residências da região anômala somente foram executadas durante a C2, e assim mesmo, 

com a realização de somente 03 determinações. Contudo, isto já serviu como um indicativo 

de que seria importante executar medidas de radônio em mais residências desta região, 

uma vez que estes dados, além de altos, ao contrário da Cl da região normal, foram 

obtidos em condições usuais de habitação. 
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Os elevados valores inicialmente observados nas casas 2 e 3, são totalmente 

previsíveis, pois estas estão localizadas a aproximadamente 1 0 0 0 metros do centro da 

anomalia, ou seja, do local onde houve o afloramento do material magmático contendo 

elevadas concentrações de radionuclídeos naturais. Estas 2 residências ao longo das outras 

três campanhas de monitoração, apresentaram sempre elevadas concentrações de radônio 

interno. 
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Tabela 6.3 - Medidas Radônio-222 na região anômala 
Casa Cintilometria (cps) C2 C3 C4 C5 Media 

1 
Rocha/Pedra 2,05 E-1 +/-2.15E-3 2,05 E-1 +/-2.15 E-3 

1 1000 / 3000 3,0 E -1 +/- 2,7 E -3 
4,05 E-1 +/-3,10 E-3 

1 

Solo 5,1 E -1 +/- 3,5 E -3 
4,05 E-1 +/-3,10 E-3 

2 

Externa 200 
Interna 150 

205 +/- 12 194+ / -13 162+ / -9 
97 +/-15 

203 +/-96 (162-358) 

2 116 +/-12 116 +/- 12 2 
1,8 E-1 +/-2.1 E-3 

2,10 E-1 / - 2 .20 -3 

2 

2,4 E -1 +/- 2,4 E -3 
2,10 E-1 / - 2 .20 -3 

3 
Externa 200 166+/ -11 302 +/- 13 130+ / -8 

3 Interna 200 2,4 E -1 +/- 2.4 E -3 
2,80 E-1 +/- 2,30 E-3 3 

3,2 E -1 +/- 2,8 E -3 
2,80 E-1 +/- 2,30 E-3 

4 

Externa 200 87 +/- 8 55 +/- 6 
134 +/- 1 3 112+ / -51 (55-171) 

4 Interna 180 
87 +/- 8 55 +/- 6 

171+/-14 
112+ / -51 (55-171) 

4 
90 +/- 10 90 +/- 10 

4 

4,1 E-1 /- 2,5 E-3 4,1 E-1 + /- 2,5 E-3 

5 

Externa 200 

5 
Interna 180 

5 
51 +/-10 51 +/-10 

5 

2,45 E-1 +/- 2,35 E-3 2,45 E-1 +/- 2,35 E-3 

6 

Externa 130 97 +/- 12 8 6 + / - 1 5 (75-97) 
6 

Interna 140 75 =/-11 
8 6 + / - 1 5 (75-97) 

6 
11 9 +/- 13 119 +/- 13 

6 

2,30 E-1 +/- 2,4 E-3 2,30 E-1 +/- 2,4 E-3 

7 

Externa 200 123 +/-11 
116+/-10(109-123) 

7 
Interna 120 109 +/-12 

116+/-10(109-123) 
7 

62 +/- 11 62 +/-11 
7 

2,9 E-1 +/- 2,7 E-3 2,9 E-1 +/- 2,7 E-3 

8 

Externa 200 
117+ / -8 

143 +/-14 
124+ / -16 (113-143) 

8 
Interna 150 

117+ / -8 
113+/ -13 

124+ / -16 (113-143) 
8 

82 +/- 12 82 +/-12 
8 

5,1 E-2+/-1.1 E-3 5,1 E-2+/-1.1 E-3 

9 
Externa 150 

5 0 + / - 6 50+ / - 6 9 
Interna 100 

5 0 + / - 6 50+ / - 6 

10 
Externa 150 

105+ / -8 105+ / -8 10 
Interna 100 

105+ / -8 105+ / -8 

11 
Externa 150 

52 +/- 4 52 +/- 5 11 
Interna 100 

52 +/- 4 52 +/- 5 

12 
Externa 100 

58 +1-4 5 8 + / - 5 12 
Interna 80 

58 +1-4 5 8 + / - 5 

13 
Externa 200 

160+/-9 160+/- 9 13 
Interna 120 

160+/-9 160+/- 9 

14 
Externa 130 

42 +/- 6 42 +/- 6 14 
Interna 150 

42 +/- 6 42 +/- 6 

15 
Externa 140 

4 8 + / - 4 4 8 + / - 4 15 
Interna 120 

4 8 + / - 4 4 8 + / - 4 

16 
Externa 180 

52 +/- 6 52 +/- 6 16 
Interna 130 

52 +/- 6 52 +/- 6 

17 
Externa 150 

6 6 + / - 7 71 +/- 7 6 9 + / - 3 (66-71) 17 
Interna 150 

6 6 + / - 7 71 +/- 7 6 9 + / - 3 (66-71) 

18 
Externa 150 

35 +/- 5 4 4 + / - 5 40 +/- 6 (35-45) 18 
Interna 100 

35 +/- 5 4 4 + / - 5 40 +/- 6 (35-45) 

19 
Externa 200 

169+ / -9 169+ / -9 19 
Interna 150 

169+ / -9 169+ / -9 

152 +/- 60 

8 7 - 2 0 5 

88 +/- 80 

35 - 302 

121+/-48 

4 4 - 1 6 9 

197 +/-128 

75 - 462 

116+/-84 152 +/- 60 

8 7 - 2 0 5 

88 +/- 80 

35 - 302 

121+/-48 

4 4 - 1 6 9 

197 +/-128 

75 - 462 87 +/- 28 

2,65 E-1 /- 2,5 E-3 

radôn io in te rno B q . m 

m é d i a do radôn io in te rno po r c a m p a n h a 

Ma io r q u e 2 0 0 B q . m ' 3 

m é d i a do radôn io e x t e r n o 

F luxo do radôn io do so lo B q . r r f 2 s" 1 
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C2 C3 C4 C5 

C A M P A N H A S 

Figura - 6.2 - Valores médios de radônio interno, obtidos durante as 4 campanhas 

na região anômala. As barras verticais representam intervalos de confiança de 95%. 

A casa 2 foi construída sobre estacas distando cerca de 60 cm do solo. O seu piso é 

feito de tábuas separadas por frestas que possibilitam a passagem do radônio exalado do 

solo. Por outro lado, as suas paredes possuem também as mesmas frestas observadas no 

piso, possibilitando a saída, como a entrada do radônio externo, conforme pode ser visto na 

Figura 3.2. Observa-se que os níveis de radônio interno nesta casa atingem um valor médio 

de 203 +/- 14 Bq. m"3. Neste ponto, o valor médio da concentração do radônio externo foi 

de 116+/- 12 Bq. m 3 , constituindo-se no segundo maior valor, o primeiro sendo o da casa 

7, que é 119+/- 13 Bq. m"3. 

A casa 3, também localizada próxima a anomalia ilustrada na figura 3.4, foi 

construída sobre o solo anômalo. Pode-se observar que o seu piso consiste numa fina 

camada de cimento já bastante danificada, não oferecendo assim nenhuma dificuldade à 

difusão do radônio para o ambiente interno. Nesta casa, observa-se que os níveis de 
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concentração de radônio interno são elevados, acusando uma média de 265 +/- 14 Bq. m" , 

o que supera o nível de ação de 200 Bq. m"3 estipulado pelo ICRP 65. 

O valor da concentração de radônio na casa 5 (338+/- 19 Bq. m' 3) constitui-se no 

maior valor encontrado para radônio interno, medido em condições normais de utilização 

da casa., esta residência tem a sua construção semelhante a da mostrada na Figura 3.3, 

onde verifica-se uma camada de tijolos separando o seu piso do solo anômalo. 

Provavelmente, esta camada de tijolos, apesar de retardar a difusão do radônio, não impede 

o gás de atingir o interior da residência, uma vez que a exalação do radônio do solo 

anômalo é na prática ininterrupto e homogêneo. Valor superior somente foi encontrado na 

casa 47 da região normal (686 +/- 17 Bq. m"3), obtido durante a exposição da C l , 

entretanto resultante de circunstâncias não usuais de moradia, ou seja num ambiente que 

permaneceu fechado por todo o período de exposição. 

6.3 - Características radiológicas das regiões estudadas 

Para a caracterização radiológica das áreas, foram escolhidos 16 pontos divididos 

entre as regiões anômala e normal, e foram acrescentados pontos da região intermediária, 

tendo como objetivo traçar o perfil radiológico das regiões, de forma a fazer comparações 

entre os parâmetros medidos. 

Nos dezesseis pontos mencionados foram realizados as determinações dos 

seguintes parâmetros: medidas da concentração de urânio natural e 2 2 6 Ra, determinação do 

fluxo do radônio da rocha e dos solos, medidas da concentração do radônio no interior e 

exterior das residências e, ainda, avaliação da dose gama nos solos no ambiente externo e 

interno das residências. Os resultados compõem a Tabela 6.4 e são também apresentados 

com valores médios nas Figuras 6.3 a 6.8. 
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A Figura 6.3 representa a distribuição do uranio e do rádio na rocha e nos solos das 

regiões. É observado que a concentração de uranio na amostra de rocha do ponto 1 é cerca 

de 03 vezes maior que a do 2 2 6 Ra, o que está de acordo com Schwarcz et al (1982), que 

observou, que devido à maior solubilidade do rádio, este é mais facilmente lixiviado. A 

pesar do 2 2 6 Ra, ter sido mais lixiviado da rocha do que o urânio natural, o solo litólico 

recentemente formado, apresenta uma concentração de urânio natural e 2 2 6 R a próximas, 

evidenciando assim sua maior labilidade, ou seja sua maior facilidade de ser transportado. 

A partir do ponto 2 observa-se que as concentrações dos dois radionuclídeos são bastante 

coincidentes e de certa forma distribuídos homogeneamente por todos os outros pontos 

referentes aos da região anômala (2 à 8), evidenciando que os dois apresentam 

comportamento geoquímico semelhante, no meio ambiente. Nos pontos referentes à região 

intermediária (20 à 23), nota-se que as concentrações dos radionuclídeos mantém-se 

relativamente próximas na sucessão de pontos, decrescendo entretanto progressivamente 

quanto mais se aproxima da região considerada de baixo "background" (a região normal). 

Nos pontos relativos aos da região normal (23 à 27), as suas concentrações, mantém-se 

semelhantes, sendo observado alterações nas suas distribuições. De um modo geral, 

percebe-se que a concentração dos radionuclídeos, decrescem abruptamente da região 

anômala para a normal, atingindo níveis de concentração 2 2 6 R a considerados por 

Adenkamp,(1994) como normais para regiões de baixo radioatividade natural 

(20 Bq. K g 1 ) . 
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I 

2 2 

Inglêsde Souza Monte Alegre 

rocha solo solo sdo 

região anômala intermediária normal 

Figura 6.3 - Concentrações de urânio natural e Ra nas regiões anômala, 

intermediária e normal 
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A Figura 6.4 apresenta as variações de Ra e fluxo de radônio dos solos das 

regiões. Observa-se que apesar da concentração do 2 2 6 R a na rocha ser 10 vezes superiores 

às dos solos da anomalia, o seu fluxo de radônio, é cerca de 2 vezes menor. Este fato, está 

totalmente concordante com o trabalho de Aldenkamp (1994), que mostra que o 

coeficiente de difusão do radônio em materiais de elevada compactação como pedras, 

concretos e outros, é cerca de 10 vezes inferior ao de materiais de menor compactação 

como solos e gesso. Os fluxos de radônio da região anômala, são muito semelhantes e 

apresentam valores também cerca de 17 vezes superiores aos encontrados na região 

normal, também concordantes com o trabalho acima referenciado. Da mesma forma que no 

gráfico anterior fica evidente que a radioatividade decresce substancialmente da região 

anômala para a normal. 
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Figura 6.4 - Concentração de Ra e fluxo de radônio nas regiões anômala, intermediária e 

normal. 
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A Figura 6.5 refere-se à variação das concentrações de radônio no ambiente externo 

e o fluxo de radônio dos solos nas duas regiões, verificando-se que o maior fluxo do 

radônio, observado nos solos da região anômala, corresponde também a um aumento 

significativo de radônio na atmosfera externa. Mais uma vez o gráfico mostra o mesmo 

perfil no decréscimo do nível de radioatividade entre as regiões. Observando a razão entre 

o fluxo de radônio da região anômala e fluxo da região normal, verifica-se que o fluxo da 

região anômala é 17 vezes superior à normal, e desta forma poderíamos esperar que a razão 

entre o radônio externo fosse também em torno de 17 vezes superior. Entretanto, verifica-

se uma razão de apenas 3 vezes. Provavelmente, isto seja devido a diferentes padrões de 

dispersão atmosférica das regiões. 

100 

cr 10-ta 

3 1 

0,1 

Q01 
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• fluxo de radônio 
• concentração de 
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\8 21 

Inglês de Souza 
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\ 25 • 

Monte Alegre 

rocha solo solo solo 

regiSoanômala intermediária normal 

Figura 6.5- Concentração de radônio externo e o fluxo de radônio dos solos das regiões 

anômala, intermediária e normal. 
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A Figura 6.6 abaixo, exibe o comportamento das medidas do radônio externo, 

sendo comparados com as do radônio interno da Tabela 6.3. Observa-se neste gráfico que 

na região anômala a razão do radônio interno e externo sobre os correspondentes valores 

da região normal, ficam em torno de 2,8, demonstrando com isto que de modo geral as 

pessoas da região anômala estão 2,8 vezes mais expostas ao radônio do que as da região 

normal. 

1000- , 

CQ 
X1C0 
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10 
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Inglês de Souza 

2 4 26 
• 25 • 

24 25 

27 

27 

Monte Alegre 

solo 

região anômala intermediária normal 

Figura 6.6 - Concentração de radônio externo e radônio interno, nas regiões anômala e 

normal. 
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A Figura 6.7, mostra a variação entre a concentração de urânio e a taxa de dose 

gama nos solos, onde os perfis das curvas apresentam a mesma tendência de decréscimo, 

observada nos gráficos anteriores. Entretanto, apesar da verificação de que a concentração 

de urânio na região anômala é 17 vezes maior que a da região normal, a taxa de dose gama 

no solo é na média apenas 1,7 vezes superior, demonstrando necessidade do 

estabelecimento de outras correlações, não sendo em princípio possível somente com estes 

dados, obter-se maiores esclarecimentos. 

Os valores da dose gama junto aos solos da região anômala, varia de 

3 a 17 mSv. a"1, valores estes muito semelhantes aos encontrados por Amaral (1992) na 

região anômala de Poços de Caldas-MG, que apresenta valores variando de 6 a 14 mSv. a"1 

. Entretanto, como estas medidas foram realizadas a apenas 20 cm do solo, ao contrário das 

obtidas em Poços de caldas, que foram realizadas a 1 metro do solo, a dose recebida pela 

população residente na região estudada é certamente menor. 

01 sdo sdo 

Figura 6.7 - Concentração de urânio natural e taxa de dose gama 
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A Figura 6.8 mostra as taxas de dose gama no ambiente externo e interno das 

residências da região anômala. Observando-se os valores das taxas cintilométricas na 

Tabela 6.2, verifica-se que estes são, sistematicamente, maiores na parte externa das 

residências. Nesta figura, observa-se que, contrariamente às medidas cintilométricas, as 

medidas com TLD revelaram-se superiores no interior das residências. Este fato pode ser 

explicado pela contribuição do material de construção e também pela maior concentração 

de radônio no interior das residências com relação ao ambiente externo. Os valores obtidos 

apresentaram uma média de 0,86 mSv. a"1. Embora o limite de dose equivalente de 

1 mSv a"1 estabelecido pela ICRP não possa ser aplicado aos valores de dose equivalente 

encontrados em Inglês de Souza, por se tratar de exposição a uma fonte de origem natural 

(região anômala), é possível se fazer comparação com os valores de dose encontrados em 

outra região de elevada radioatividade. Desta forma, o valor médio de 0,86 mS. a"1 

encontrado neste trabalho, é 1,7 vezes menor que o encontrado por Amaral (1992), através 

de estimativa de dose para quatro grupos da população rural residente no planalto de Poços 

de Caldas, MG. Por outro lado, o pequeno número de dados obtidos no presente trabalho, 

por causa das dificuldades impostas pela região, no que se refere principalmente à sua 

distância, como também dificuldades na instalação dos detectores nos interiores das casas, 

não permite que se faça melhores conclusões. E necessário, para isto, um número maior de 

medidas, que poderão ser obtidas com a montagem de um criterioso programa, levando-se 

em conta as possíveis interferências decorrentes das variações ambientais, que sabidamente 

alteram os resultados. 
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Figura 6.8 - Taxa de dose gama no ambiente externo e interno da região anômala. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

7.1- Medidas de radônio nas residências da região normal 

> Foram realizadas 87 determinações de radônio no interior de 33 residências, escolhidas 

para a realização do estudo na cidade de Monte Alegre. Os dados obtidos apresentaram 

uma concentração média de 75 +/- 48 Bq. m*3, valor este que está muito abaixo dos 

limites recomendados pela ICRP na sua publicação de número 65, para qualquer ação 

de intervenção, cujos valores variam de 200 a 600. Bq. m~ . Desta forma os valores 

medidos na cidade de Monte Alegre não representam riscos à saúde da população do 

ponto de vista da Proteção Radiológica. O valor médio mais elevado foi medido na 

casa 35, (188 +/- 11 Bq. m"3), e é inferior ao limite de 200 Bq. m"3. 

> Sem considerar a l d Campanha (Cl) onde foram empregados procedimentos atípicos 

para a exposição dos detetores ao radônio interno, apenas as casas 28, 31,35 e 47 

apresentaram medidas individuais com valores superiores à 200 Bq. m"3. 
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7.2 — Medidas de radônio nas residências da região anômala 

> Foram realizadas 35 determinações de radônio no interior das residências da região de 

Inglês de Souza, as quais apresentaram uma média de 116 +/- 84 Bq. m"3, valor este 

que representa pouco mais da metade do valor máximo do recomendado pelo ICRP 65. 

Se considerarmos as médias isoladas verifica-se que, das 19 casas estudadas, apenas as 

casas 2 e 3 apresentam níveis, elevados, apresentando médias com valores que 

ultrapassam os níveis de radônio recomendados para o ambiente humano. Para que 

concentração de radônio nestas duas residências seja diminuída, é preciso que se faça 

algumas reformas nas mesmas. Por exemplo, se fossem, eliminadas as frestas do piso 

da casa 2, possivelmente a concentração do radônio seria minimizada. A casa 3 é a que 

apresenta a condição mais critica, pois além de estar localizada próxima à anomalia, 

foi construída diretamente sobre o solo, portanto, somente haverá diminuição da 

concentração de radônio no seu interior, caso seja realizado uma eficiente 

impermeabilização do seu piso. 

> A casa 5 apresentou os maiores níveis de concentração de radônio interno, entretanto, 

foram realizadas apenas 2 determinações por ocasião da última campanha, não tendo 

sido possível a obtenção de um número mais significativo de medidas, necessitando 

desta forma que sejam realizadas mais medidas. 

> Ficou evidente que em diversas casas construídas sobre estacas, apesar de estarem 

localizadas em área de elevada radioatividade, os níveis de radônio não eram maiores 

que no ambiente externo, o que sugere que este tipo de construção seja recomendado, 

para o convívio humano em áreas similares a de Inglês de Souza. 
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7.3 - O perfil radiológico das 2 regiões 

P As duas regiões possuem perfis radiométrico muito bem definidos. A região de Inglês 

de Souza, apresenta uma concentração média de 2 3 8 U e 2 2 6 R a 17 vezes superior às 

encontradas na área urbana de Monte Alegre. 

> O fluxo médio de radônio nos solos das regiões é proporcional à concentração média 

de 2 2 6 R a nos solos das mesmas, tendo em vista que, da mesma forma que o 2 2 6 Ra, o 

fluxo de radônio do solo da região de Inglês de Sousa apresentou valores também 

superiores em 17 vezes aos encontrados na área urbana de Monte Alegre, sugerindo 

que os mecanismos controladores da difusão do gás atuam de maneiras muito 

semelhantes. 

> Pelos resultados apresentados, podemos afirmar que as 2 regiões são verdadeiros 

laboratórios naturais, que poderão servir para o desenvolvimento de estudos 

radiométricos para região equatorial ou subtropical, uma vez que se tratam de locais 

que ainda não sofreram grandes transformações antropogênicas, estando o material em 

sua condição quase original, sujeito apenas às alterações provocadas pelo 

intemperismo. 

> A grande concordância, dos dados obtidos neste trabalho com os encontrados na 

revisão bibliográfica relativa a regiões semelhantes, permite afirmar que a metodologia 

utilizada foi satisfatória. 

> Com relação as medidas de radiação gama efetuadas no interior das residências de 

Inglês de Souza com TLD, encontrou-se o valor médio de 0,86 mSv. a*1. Entretanto, 

estas medidas preliminares, indicam a necessidade de estudos adicionais no sentido de 

melhor se quantificar-se a dose devida a exposição externa recebida pela população. 
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7.4 - Sugestões para futuros estudos 

S Apesar do grande volume de dados obtidos durante a execução deste trabalho, é de 

grande importância do ponto de vista social e científico que o mesmo tenha 

continuidade. O estudo do radônio no ambiente interno, deverá ser estendido às demais 

residências da cidade de Monte Alegre, onde foram utilizadas as pedras radioativas, e 

que por motivos já apresentados, não foram analisadas neste trabalho, como também 

em todos os domicílios da região anômala de Inglês de Souza. 

S Deverão ter continuidade as determinações do fluxo de radônio dos solos nas duas 

regiões estudadas, visando a obtenção de dados em diferentes épocas do ano, de forma 

a registrar o efeito das variações sazonais, sobretudo de temperatura e umidade. 

S Muito importante também será a continuidade da pesquisa sobre os radionuclídeos 

naturais nos principais itens da dieta, como também nas águas de consumo e do sistema 

aqüífero local, de forma a se determinar os fatores de transferências destes 

radionuclídeos entre os principais compartimentos ambientais, possibilitando calcular 

as doses por ingestão que chegam até ao homem através da cadeia alimentar. 

/ A obtenção de maior número de dados de radônio e da dose gama, aliados aos dados 

sobre os radionuclídeos naturais nos alimentos e na água de consumo, possibilitará uma 

melhor caracterização radiológica da região, para efeito de cálculo de dose e análise de 

risco para o público em geral. 
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