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RESUMO 
 
Neste trabalho faz-se uma análise da radioatividade natural de materiais de construção (principalmente ²²²Rn) os 
quais estão presentes em ambientes de convívio humano. Segundo o relatório de 2009 da Organização Mundial 
da Saúde o radônio é a principal causa de câncer de pulmão na população mundial, depois do cigarro [1]. O 
objetivo principal do estudo é caracterizar diferentes materiais de construção originários da região metropolitana 
de Curitiba quanto à exalação de ²²²Rn. A metodologia aplicada faz análise de amostras de tijolo cerâmico, 
argamassa para reboco e cal fino a partir das técnicas de medidas de concentração de radônio por  detectores do 
tipo CR-39 e análise por Espectrometria Gama. Os resultados preliminares apontam para uma grande variação 
da exalação de ²²²Rn na evolução das etapas construtivas. Especificamente na etapa de adição de cal fino ao 
tijolo, ou seja, na segunda etapa construtiva, observou-se uma variação de até 17 vezes mais exalação de ²²²Rn. 
O índice de concentração de atividade para os materiais estudados ficou muito próximo de 1, limite máximo 
para o parâmetro, e o índice de equivalente em rádio Raeq ficou abaixo de 370 Bq/m3, limite máximo aceitável. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Inicialmente, deve-se lembrar que materiais básicos de construção são originários do solo, 
este, que por sua vez, contém elementos radioativos naturais os quais estão presentes desde o 
início do mundo [2]. Não existe uma uniformidade da quantidade de elementos radioativos 
entre solos de diferentes regiões, motivo pelo qual níveis de radioatividade natural são mais 
altos em determinados locais e em outros se encontram mais baixos [3].   
 
Como a maioria das rochas, solos, sedimentos e minérios contêm concentrações significativas 
de urânio (238U) e tório (232Th), como conseqüência dos decaimentos, estes materiais vão 
conter também radionuclídeos( radônio e torônio) pertencentes às famílias radioativas. Como 
o radônio e o torônio são gasosos, nos ambientes construídos por materiais como: cerâmica, 
revestimento de pedra, granito, argamassas, cal fino, gesso, entre outros de origem mineral, 
irá ocorrer o fenômeno da exalação destes gases radioativos. Como possuem peso atômico 
elevado, sua concentração será maior em níveis próximos ao solo, devido à decantação 
gravitacional. Assim, juntamente com os gases do ar, o homem respira gases radioativos [3]. 
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O objetivo principal desse estudo é caracterizar diferentes materiais de construção originários 
da região metropolitana de Curitiba quanto à exalação de ²²²Rn. A metodologia aplicada faz 
análise de amostras de tijolo cerâmico, argamassa para reboco e cal fino a partir de técnicas 
de medidas de concentração de radônio por detectores CR-39 e análise por Espectrometria 
Gama. Os resultados deverão apontar se estes materiais estão nos limites aceitáveis para 
utilização na construção civil, de acordo com índices estabelecidos pelo ICRP [4]. 
 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para atingir o objetivo do trabalho foram utilizados dois métodos: 
 

• Primeiro método (CR-39): medida da exalação de amostras em etapas construtivas 
com intuito de analisar a evolução dos resultados de acordo com a adição de materiais 
de construção na ordem que são utilizados na prática. 

 
• Segundo método (Espectrometria Gama): utilização de resultados da Espectrometria 
Gama realizada pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) para 
o cálculo dos índices de equivalente em rádio e de atividade das amostras.  

 
2.1. Primeiro Método 
 
As amostras foram dispostas em caixas de vidro e no interior destas caixas foram dispostos 
dois detectores do tipo CR-39 por um período de vinte dias para cada etapa. Deve-se destacar 
que antes do início de cada etapa, dois detectores foram revelados a fim de se obter o 
background do detector, ou seja, o background produzido por exposição dos detectores a 
vários ambientes durante o transporte e armazenamento até sua utilização propriamente dita. 
 
Para se caracterizar a radioatividade da sala onde foi feito o experimento utilizou-se uma 
caixa de vidro vazia, com dois detectores, para se obter o que se chamou de segundo 
background. Com isso, de cada etapa construtiva se obteve dois valores de background os 
quais foram considerados nos cálculos finais, conforme trabalho realizado anteriormente no 
Laboratório de radiações ionizantes da UTFPR [5]. 
 
Primeira etapa 
 
A etapa inicia com medidas da exalação de tijolos de amostras de três fabricantes diferentes. 
Na Fig. 1 são mostradas amostras de tijolos da primeira etapa construtiva.  
 
 
 

 
 

Figura 1. Amostras de tijolos da primeira etapa construtiva. 
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A Fig. 2 mostra a disposição de algumas amostras no interior das caixas de vidro. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Amostras de tijolos nas caixas de vidro na primeira etapa construtiva. 
 
 
 
Segunda etapa 
 
Na segunda etapa construtiva foram selecionados os dois tipos de tijolos que geraram os 
maiores valores de exalação de ²²²Rn. 
 
Na Fig. 3 são mostradas amostras da segunda etapa construtiva (tijolo mais argamassa para 
reboco com dois cm de espessura de argamassa cada lado). Em seguida, na Fig. 4, são 
mostradas amostras da segunda etapa construtiva nas caixas de vidro. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Amostras da segunda etapa construtiva. 
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Figura 4. Amostras nas caixas de vidro da segunda etapa construtiva. 
 

 
Terceira etapa 
 
Na Fig. 5 são mostradas amostras da terceira etapa construtiva (tijolo mais argamassa para 
reboco com dois cm de espessura de argamassa cada lado mais uma fina camada de cal fino, 
aproximadamente 0,5 cm) e amostras da terceira etapa construtiva nas caixas de vidro. 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 5. Amostras da terceira etapa construtiva. 
 
2.2. Segundo Método 
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Foram enviadas ao CDTN amostras de cerca de 1,5 L (em pó) dos materiais: argamassas, cal 
fino e tijolos, para a análise por Espectrometria Gama. Isto propiciou calcular os índices de 
atividade e de equivalente em rádio. A Fig 6 ilustra as amostras as quais foram encaminhadas 
para o laboratório do CDTN para a análise. 
 
As amostras foram transferidas para recipientes de vidro de 500mL cada e foram selados por 
cerca de quarto semanas para que fosse atingido o equilíbrio secular entre o 226Ra e o 224Ra e 
seus subprodutos. 
 
Todos os emissores gama das series naturais do urânio e do tório foram determinados por 
Espectrometria Gama e o 226Ra (Série do 238U) e o 224Ra (Série do 232Th) foram determinados 
por medidas indiretas do 214Bi do 212Pb, respectivamente. 
 
Este processo pode ser feito porque o tempo de pelo menos trinta dias depois de selar os 
recipientes assegura o equilíbrio entre estes elementos e seus subprodutos. Este período é 
também suficiente para atingir o equilíbrio na série do 232Th, entre o 228Ac e o 228Ra. Devido 
à baixa abundância do 235U, sua série não foi considerada neste estudo. 
 
O índice de concentração de atividade nos materiais de construção é calculado segundo a 
equação (1) [6]: 

 
 

𝐼 = 𝐶!!  /200 + (𝐶!"/300)+ (𝐶!/3000)   (1) 

  

onde CTh, CRa e CK são as concentrações das atividades do 232Th , 226Ra e 40K, expressa em 
Bq/kg. 
 
A atividade equivalente em rádio é calculada estimando que 1 Bq/kg de 226Ra, 0,7 Bq/kg de 
Th232 e 13 Bq/kg de 40K produzem a mesma taxa de dose gama. 
 
Usa-se a atividade equivalente em rádio (equação 2) para comparar a atividade específica dos 
materiais com diferentes quantidades de 226 Ra, 232Th e 40K. Quanto ao uso dos materiais de 
construção, recomenda-se o uso de materiais de construção com um valor médio de Raeq 
menor que 370 Bq/kg para moradias [6]. 
 
 

𝑅𝑎!" =   𝐶!!"!"   + (1.43  𝑥  𝐶!"!!!)+ (0.077  𝑥  𝐶!"!) (2) 

 
onde C226Ra, C232Th e C40K são concentrações da atividade do 226Ra, do 232Th, e de 40K, 
respectivamente. 
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 Figura 6.  Amostras enviadas para a análise de espectrometria gama no CDTN. 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 

Como o estudo está em andamento, os resultados apresentados são referentes à exalação de 
²²²Rn das etapas construtivas 1, 2, 3 e da Espectrometria Gama. 

 
3.1. Resultados da Primeira Etapa Construtiva (Tijolo) 

 
A partir número de traços e com os descontos dos valores de background a Tabela 1 faz 
referência aos valores das concentrações conforme a equação (3). 
 
 

Y= (405±30)X (3) 
 

 
onde Y é a concentração em Bq/m3 e X são os números de traços por hora de exposição. A 
referência ±30 é o valor do erro do resultado. 
 
 
 

Tabela 1. Resultados das concentrações da primeira etapa construtiva 
 

Amostras Concentração (Bq/m³) Erro (Bq/m³) 
Tijolo 1 0 0 
Tijolo 2 27 2 
Tijolo 3 257 19 

 
 
 
Com isso, a Tabela 2 mostra a exalação de ²²²Rn referente à primeira etapa construtiva 
considerando a equação (4) [7]. 

 
 

E= C λ V/M (4) 
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onde E é a exalação de ²²²Rn (em Bq.kg -1 s-1) da amostra, C é a concentração de ²²²Rn , λ é a 
constante de decaimento do radônio (igual a 2,1 x 10-6 s-1), V é o volume ocupado pelo ar em 
m3, ou seja, o volume da caixa menos o volume da amostra e M é a massa da amostra (em 
kg).  
 
 
 

Tabela 2. Resultado das exalações das amostras da primeira etapa construtiva 
 

Amostras Exalação (Bq.kg -1 s-1 ) Erro (Bq.kg -1 s-1) 
Tijolo 1 0 0 
Tijolo 2 8,40E-07 6,22E-08 
Tijolo 3 6,1412E-06 5,92E-07 

 
 
 
Como mostra a Tabela 2 acima, a exalação da amostra de Tijolo 1 apresentou resultados 
abaixo do background. Com isso, estima-se que o valor da exalação para este ficou muito 
próximo de zero. 
 
3.2. Resultados da Segunda Etapa Construtiva 
 
A Tabela 3 mostra os resultados das concentrações em Bq/m³ da segunda etapa construtiva 
com os descontos dos valores de background. 
 

 
 

Tabela 3. Resultados das concentrações das amostras da segunda etapa construtiva 
 

Amostras Concentração (Bq/m³) Erro (Bq/m³)  
Tijolo 2+Argamassa 1 3397 252 
Tijolo 2+Argamassa 2 1384 103 
Tijolo 2+Argamassa 2 251 19 
Tijolo 3+Argamassa 1 726 54 
Tijolo 3+Argamassa 1 367 27 
Tijolo 3+Argamassa 2 282 21 
Tijolo 3+Argamassa 2 759 56 

 
 
Com isso, os resultados da exalação produzida pelas amostras da segunda etapa construtiva 
são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Exalação de ²²² Rn referente à segunda etapa construtiva 

 
Amostras Exalação (Bq.kg -1 s-1 ) Erro (Bq.kg -1 s-1 ) 

Tijolo 2+Argamassa 1 1,72035E-05 1,27433E-06 
Tijolo 2+Argamassa 2 7,00874E-06 5,19166E-07 
Tijolo 2+Argamassa 2 1,26926E-06 9,40196E-08 
Tijolo 3+Argamassa 1 2,6934E-06 2,72245E-07 
Tijolo 3+Argamassa 1 1,36079E-06 1,37547E-07 
Tijolo 3+Argamassa 2 1,04761E-06 1,05891E-07 
Tijolo 3+Argamassa 2 2,81868E-06 2,84908E-07 

 
 
 
3.2 Resultados da Terceira Etapa Construtiva 
 
A Tabela 5 mostra os resultados das concentrações em Bq/m³ da terceira etapa construtiva 
com os descontos dos valores de background. 
 

 
Tabela 5.  Resultados das concentrações das amostras da segunda etapa construtiva 

 
Amostras Concentração Erro 

Tijolo 2+Argamassa 1+Cal fino 143 11 
Tijolo 2+Argamassa 2+Cal fino 1182 87 
Tijolo 2+Argamassa 2+Cal fino 3433 254 
Tijolo 3+Argamassa 1+Cal fino 230 17 
Tijolo 3+Argamassa 1+Cal fino 485 36 
Tijolo 3+Argamassa 2+Cal fino 499 37 
Tijolo 3+Argamassa 2+Cal fino 746 55 

 
 
Com isso, os resultados da exalação produzida pelas amostras da terceira etapa construtiva 
são apresentados na Tabela 6. 
 

 
Tabela 6. Exalação de ²²² Rn referente à terceira etapa construtiva 

 
Amostras Exalação Erro 

Tijolo 2+Argamassa 1+Cal fino 6,49241E-07 4,80919E-08 
Tijolo 2+Argamassa 2+Cal fino 5,35975E-06 3,97018E-07 
Tijolo 2+Argamassa 2+Cal fino 1,55678E-05 1,15317E-06 
Tijolo 3+Argamassa 1+Cal fino 7,12135E-07 5,27507E-08 
Tijolo 3+Argamassa 1+Cal fino 1,50412E-06 1,11417E-07 
Tijolo 3+Argamassa 2+Cal fino 1,54732E-06 1,14617E-07 
Tijolo 3+Argamassa 2+Cal fino 2,31444E-06 1,7144E-07 
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3.3. Resultados da Análise por Espectrometria Gama 
 
Nas Tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os resultados referentes às concentrações índices de 
concentração de atividade e equivalente em rádio para as amostras analisadas. 
 
 
 

Tabela 7. Resultados das Concentrações das atividades dos materiais 
 

Amostras 226Ra 232Th 40K 
Argamassa 1 14Bq/kg 11,5 Bq/kg 142 Bq/kg 
Argamassa 2 15,5 Bq/kg 14,5 Bq/kg 98 Bq/kg 

Cal fino 16 Bq/kg 4,5 Bq/kg 87 Bq/kg 
Tijolo 1 62 Bq/kg 86,5 Bq/kg 414 Bq/kg 
Tijolo 3 65 Bq/kg 57,4 Bq/kg 430 Bq/kg 
Tijolo 4 70,5 Bq/kg 108,5 Bq/kg 285 Bq/kg 

 
 
 

Tabela 8. Resultados referentes ao índice de concentração de atividade 
 

Materiais  
Índice de concentração 

de atividade 

Argamassa1 0,15 
Argamassa 2 0,16 

Cal fino 0,10 
Tijolo 1 0,78 
Tijolo2 0,65 

 
 
 

Tabela 9. Resultados referentes ao índice de equivalente em rádio 
 

Materiais Índice de equivalente em rádio 
Argamassa 1 41 Bq/kg 
Argamassa 2 44 Bq/kg 

Cal fino 29 Bq/kg 
Tijolo 1 218 Bq/kg 
Tijolo 2 180 Bq/kg 
Tijolo 3 248 Bq/kg 
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Com referência às etapas construtivas, os resultados apontaram que a exalação aumentou com 
a adição de argamassa ao tijolo, a Argamassa 1com a amostra de Tijolo 2, por exemplo, 
apresentou resultado dezessete vezes maior do que o Tijolo 2.  
 

 
 

 4. CONCLUSÕES 
 

De acordo com as etapas construtivas estudadas, a argamassa contribuiu dezessete vezes mais 
para a exalação de 222Rn proveniente dos materiais e com relação aos resultados da 
espectrometria gama as amostras estão dentro dos limites aceitáveis dos índices de 
equivalente em radio e índice de concentração de atividade. 
 
Em relação aos resultados da Espectrometria Gama as amostras de tijolos apresentaram altos 
valores em relação ao índice de equivalente em rádio, porém, ainda aceitáveis, menores que 
370 Bq/kg para materiais de construção civil e também, altos valores referentes ao índice de 
concentração de atividade. A amostra de Tijolo 3, por exemplo, próximo de 1, limite máximo 
aceitável para este parâmetro. 
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