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Resumo

Um sistema de amostragem foi construído para ser utilizado em medidas de 

campo da atividade do 222Rn presente em águas subterrâneas. O sistema consiste de 

um coletor, que permite a coleta de amostras de água subterrânea sem expô-la à 

atmosfera, acoplado a uma linha de extração de radônio. O sistema e a sua operação 

são descritos em detalhe, bem como a sua calibração e a obtenção de concentrações 

de atividade a partir das medidas de taxa de contagem da atividade alfa.

O sistema foi utilizado na determinação das concentrações de atividade do 222Rn 

em águas subterrâneas extraídas de dois poços perfurados em rochas metamórficas do 

Complexo Amparo. Os poços, localizados na área urbana do município de Amparo, se 

destinam ao fornecimento de água para consumo público. Um dos poços, denominado 

Vale Verde, tem 56 metros de profundidade, atravessa 18 metros de solo, 26 metros de 

gnaisse rico em quartzo e 12 m de biotita gnaisses. O outro, denominado Seabra, tem 

117 metros de profundidade e atravessa 28 metros de solo e rocha alterada e 89 

metros de granito-gnaisse.

As concentrações de atividade médias ao longo do ano de observação foram de 

(377±25) Bq/dm3, para o poço Seabra, e (1282±57) Bq/dm3, para o poço Vale Verde. As 

concentrações de atividade do 222Rn estão acima dos valores relatados para áreas 

próximas à de estudo, mas dentro do intervalo de valores encontrados na literatura para 

locais com geologias semelhantes. A variação da concentração de atividade do 222Rn 

durante o período de amostragem, apresenta uma aparente correlação com a variação 

do índice de precipitação da região.

Palavras-chave: radônio; radioatividade ambiental; águas subterrâneas; 

Complexo Amparo.



Abstract

A sampling system was assembled for field 222Rn activity concentration 

measurements in ground waters. The system consists of a sampling flask that prevents 

the contact between the water sample and the atmosphere and a closed line for radon 

extraction from water. The system, its operation and calibration, are described in full 

detail, as well as, the conversion of the measured alpha counting rates in activity 

concentrations.

The assembled system was used in 222Rn activity concentrations measurements 

in ground waters drawn from two wells drilled in the Amparo Complex metamorphic 

rocks. The wells are located at the urban area of the city of Amparo and are exploited for 

public use water. One well, named Vale Verde, is 56 meters deep and crosses 18 

meters of soil, 26 meters of quartz rich gneiss and 12 meters of biotite-gneiss. The other 

well, named Seabra, is 117 meters deep, crosses 28 meters of soil and weathered rocks 

and ends in granite-gneiss.  

The mean activity concentrations for the year long observation were (377±25) 

Bq/dm3, for Seabra well, and (1282±57) Bq/dm3, for the Vale Verde well. The 222Rn 

activity concentrations fall in the activity concentration range reported in the literature for 

similar geology areas and are larger than the concentrations found neighboring areas of 

the same metamorphic Complex. The seasonal activity concentration variations seem to 

correlate with rain fall variations in the study area.

Keywords: radon; environmental radioactivity; ground waters; Amparo Complex.
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1. Introdução

Os elementos radioativos naturais estão presentes em concentrações muito 

variáveis, tanto em águas de superfície quanto em águas subterrâneas (Osmond e 

Cowart,1992). A determinação das concentrações de atividades e de razões 

isotópicas de alguns elementos radioativos, principalmente o urânio, o rádio e o 

radônio, em águas subterrâneas apresenta um grande potencial para estudos de 

interação entre água e rocha (Osmond e Cowart, 1992; Luo et al, 2000; Lee et al, 

2001; Dabous et al, 2002; Rihs e Condomines, 2002). Por outro lado, concentrações 

relativamente altas dos isótopos de rádio e do 222Rn em águas extraídas de 

aqüíferos desenvolvidos em rochas típicas de embasamento cristalino, têm sido 

relatadas na literatura (Asikainen e Kahlos, 1980; Asikainen, 1981; Zhuo et al, 2001). 

Embora até o momento não se tenha estabelecido uma correlação clara, existe um 

crescente interesse em se investigar a possibilidade de riscos à saúde do público em 

geral, associados à exposição contínua à radioatividade natural de baixa intensidade 

e, em particular, à ingestão de elementos radioativos presentes em pequenas 

quantidades na água e nos alimentos.

A radioatividade de águas subterrâneas e minerais de diferentes regiões do 

Brasil vem sendo, há muito, investigada (ver, por exemplo, Hainberger et al, 1974; 

Szikszay e Sampa, 1982; Pires do Rio et al, 1988; Bonotto, 1993; Oliveira; 1998; 

Oliveira et al, 1994; Oliveira et al 2001; Bonotto, 2004). A radioatividade das águas 

subterrâneas extraídas de aqüíferos fraturados desenvolvidos no embasamento 

cristalino exposto no leste do Estado de São Paulo ainda não foi, no entanto, 

investigada em detalhe. Oliveira (1998) e Oliveira et al (2001) apresentaram um 

levantamento geral da distribuição de elementos radioativos naturais em águas de 

abastecimento público no Estado de São Paulo, incluindo alguns desses aqüíferos. 

Mais recentemente, Lucas e Ribeiro, 2006 e 2007 e Reyes e Marques (no prelo) 

começaram a investigar a radioatividade das águas subterrâneas provenientes de 

granitos dos batólitos Itu e Morungaba. 
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O presente trabalho teve o objetivo de desenvolver um arranjo experimental 

adequado à extração de amostras de gás radônio diretamente no campo. Embora, 

no caso deste trabalho, as medidas de atividade de radônio tenham sido feitas em 

laboratório, o uso de detectores de radiação de campo, faz com que o equipamento 

e a metodologia descrita permitam a realização de todas as etapas analíticas 

durante uma campanha. A linha de extração foi testada em campo em uma série de 

coletas de amostras de radônio extraídas de água subterrânea feitas em dois poços 

perfurados no embasamento metamórfico na área urbana do município de Amparo, 

leste do Estado de São Paulo. Essas medidas foram utilizadas para determinar a 

concentração desse gás radioativo na origem de parte da água de abastecimento 

público da cidade de Amparo, bem como verificar a variação dessa concentração 

como função da precipitação ao longo do ano.

A dissertação está organizada em seis capítulos, mais introdução e 

conclusão. O capítulo 2 descreve, de forma sucinta, as principais características da 

área de estudo. O capítulo 3 apresenta os aspectos importantes da geoquímica do 

radônio para a compreensão dos valores de concentração desse gás em águas 

subterrâneas. Nos capítulos 4 e 5 são apresentados, respectivamente, os 

procedimentos experimentais e de campo, incluindo a descrição da linha portátil de 

extração desenvolvida e a sua operação, bem como os procedimentos adotados 

para a obtenção dos valores de concentração de atividade do radônio nas amostras 

de água subterrânea. O capítulo 6 descreve em detalhe a calibração do sistema, 

enquanto o capítulo 7 apresenta e discute os resultados obtidos.
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2. Caracterização da área de estudo

A área de estudo (figura 2.1) é limitada pelas coordenadas 22o 40’ S e 23o 03’ 

S e 46o 45’ W e 47o 00’ W. Nela afloram rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico 

Amparo, que servem como rocha encaixante para as intrusões que formam o batólito 

de Morungaba. Como em todo embasamento cristalino exposto no leste do estado 

de São Paulo, as rochas do Complexo Amparo são densamente fraturadas e muitas 

fraturas constituem aqüíferos descontínuos que, no conjunto, representam uma fonte 

importante de água para a região.

Figura 2.1: Mapa da região dos Granitóides de Morungaba. A área de estudo esta situada no 

município de Amparo-SP a norte do batólito (Vlach, 1993).
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O clima da região é subtropical, com estações de chuva e estiagem bem 

definidas ocorrendo entre outubro e março e entre abril e setembro, 

respectivamente. A figura 2.2 apresenta a precipitação mensal durante os anos de 

2005, 2006 e 2007, no município de Amparo, norte do batólito de Morungaba. É 

importante notar a variação da precipitação ao longo desses três anos. Em alguns 

casos, variações grandes são observadas na comparação dos dados de 

precipitação em um mesmo período do ano em anos diferentes, como no caso dos 

dados correspondentes ao mês de janeiro. A drenagem superficial da região é feita, 

principalmente, pelos rios Atibaia, ao sul, e Jaguari, ao norte, que escoam 

aproximadamente na direção noroeste.
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Figura 2.2: Índices pluviométricos mensais registrados nos anos de 2005, 2006 e 2007. O gráfico 

apresenta os índices pluviométricos mensais registrados nos últimos três anos no município de 

Amparo situado no leste do Estado de São Paulo (SAAE Amparo-SP). 

As rochas que formam o batólito de Morungaba contrastam em topografia 

com as metamórficas encaixantes, principalmente na borda sul e oeste, onde 

ocorrem as serras de Atibaia, dos Cocais, do Morro Grande e dos Lopes. As 

diferenças de cota nessas bordas são da ordem de 200 m. Nas bordas leste e norte 
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o contraste de topografia é bem menor com diferenças de cota da ordem de 

dezenas de metros.

As rochas do batólito de Morungaba são expostas, principalmente, na forma 

de matacões e, em menor escala, na forma de lajes. Argumentos geomorfológicos 

sugerem que os matacões não se movimentaram significativamente ao longo do 

tempo (DeMartone, 1948; Wernick, 1967 apud Vlach, 1993).

O batólito de Morungaba, cuja descrição detalhada pode ser encontrada, por 

exemplo, em Vlach (1993), é formado por intrusões ocorridas no final ou logo após o 

ciclo Brasiliano na região do cinturão de desdobramento Ribeira e com idades 

variando entre 570 Ma e 620 Ma. As rochas que compõem o batólito incluem 

monzogranitos, sienogranitos, granitos porfiríticos, e às vezes porfiróides, a

horneblenda e biotita, granitos feldspáticos porfiríticos e porfiróides, granitos 

leucocráticos a duas micas e, com menor expressão superficial, rochas dioríticas e 

fácies híbridas (Vlach, 1993).

Os granitos porfiríticos apresentam maiores concentrações dos elementos 

radioativos naturais, com concentrações de urânio variando entre 1 gg /  e 9 gg /  e 

de tório variando entre 6 gg /  e 40 gg / . As concentrações do elemento potássio 

variam entre 3,9 % e 5,4 % da massa da rocha. As demais rochas apresentam 

concentrações de urânio variando entre valores muito baixos e 6 gg / e de tório 

entre 4 gg /  e 29 gg / . Nesse segundo grupo de rochas as concentrações do 

elemento potássio variam entre 3,5 % e 4,5 % da massa da rocha (Vlach, 1998).

As rochas predominantes no Complexo Amparo são os gnaisses de diferentes 

fáceis que passam gradativamente para migmatitos e estruturas mais complexas. As 

rochas do embasamento cristalino são parcialmente encobertas por um manto de 

intemperismo com espessura típica variando entre 20 m e 40 m (Cavalcante et al, 

1998).

São poucas as informações encontradas na literatura sobre a radioatividade 

das rochas metamórficas imediatamente vizinhas ao batólito de Morungaba. 

Andrade(1998) relatou, para seixos de meta conglomerados, gnaisses, gnaisses 

migmatíticos e migmatitos provenientes do cinturão Ribeira no leste do Estado de 

São Paulo, concentrações de urânio variando entre 1,3 gg /  e 7,5 gg / , 
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concentrações de tório variando entre 5,6 gg /  e 46,8 gg / e concentrações de 

potássio variando entre 0,6 % e 4,8 %.

A concentração de 226Ra em águas subterrâneas extraídas de fraturas em 

rochas da parte meridional do batólito de Morungaba foi recentemente relatada por 

Lucas e Ribeiro (2006). As medidas relatadas correspondem a uma seqüência de 

observações aproximadamente mensais ao longo de um ano em dois poços. As 

concentrações de atividade anuais médias foram de 45 3/ dmmBq  e de 52 3/ dmmBq . 

Nenhuma dependência entre as concentrações de atividade com o tempo foi 

observada de forma clara. Mais recentemente, Reyes e Marques (no prelo) relatam 

concentrações de 226Ra, 228Ra, 238U e razões de atividades 234U/238U e 228Ra/226Ra 

para águas extraídas desses mesmos dois poços e coletadas simultaneamente com 

as amostras de Lucas e Ribeiro (2006). As concentrações de atividade anuais 

médias para os elementos 238U, 226Ra e 228Ra, em um dos poços, foram de 4,0 ± 0,8

3/ dmmBq , 42 ± 7 3/ dmmBq e 28 ± 8 3/ dmmBq , respectivamente. A razão de 

atividades  234U/238U foi de 2,0 ± 0,2, enquanto a razão 228Ra/226Ra foi de 0,6 ± 0,1. 

No segundo poço, a concentração de atividade anual média do 238U foi de 11 ± 3 

3/ dmmBq  , a do 226Ra foi 49 ± 5 3/ dmmBq , e a do  228Ra foi de 39 ± 12 3/ dmmBq . As 

razões de atividades 234U/238U e 228Ra/226Ra foram de 2,7 ± 0,3 e 0,8 ± 0,2,

respectivamente.

Concentrações de atividade de 222Rn foram recentemente medidas em águas 

subterrâneas extraídas de três poços perfurados em diferentes rochas do 

embasamento metamórfico imediatamente em torno do batólito de Morungaba 

(Lucas e Ribeiro, 2007). O primeiro poço foi perfurado em um granito porfiróide com 

pórfiros de feldspato potássico, o segundo em um granito-gnaisse e o terceiro em 

um gnaisse. As amostras de água foram coletadas com um procedimento 

aproximadamente mensal ao longo de um ano de observação. O primeiro apresenta 

uma concentração anual média de 76 3/ dmBq , o segundo de 26 3/ dmBq  e o terceiro 

de 39 3/ dmBq . As concentrações de atividade média refletem, pelo menos em parte, 

o tipo de rocha atravessado pelo poço, sendo que a maior concentração de atividade 

corresponde à água extraída de um granito. Comparando com concentrações de 
222Rn observadas em diversos terrenos metamórficos, esses valores são 

relativamente baixos.
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A concentração de atividade observada mostrou uma variação temporal que, 

em primeira aproximação, foi considerada como sendo conseqüência das diferenças 

sazonais de precipitação na região (Lucas e Ribeiro, 2007).
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3. Geoquímica do radônio

3.1. Aspectos gerais

O elemento químico radônio é o membro mais pesado da família dos gases 

nobres, possuindo 86 prótons, 136 nêutrons e massa atômica 222,02 u. Possui 

ponto de fusão de - 71ºC, ponto de ebulição - 61,8ºC e densidade de 9,73 g/L a O ºC 

e 1 atm. Como quase todos os gases, o radônio obedece à lei de Henry, segundo a 

qual a solubilidade de um gás em um líquido diminui com o aumento da temperatura 

e se anula no seu ponto de ebulição. À pressão de uma atmosfera e a 20oC, a  sua 

solubilidade em água é de 230 cm3/L (NCRP, 1988). O radônio é facilmente 

adsorvido em carvão e sílica gel, entre outros adsorventes, e essa propriedade pode 

ser utilizada para separá-lo de outros gases.

O radônio possui três isótopos naturais o 219Rn( segundosT 96,32/1  ), o 220Rn 

( segundosT 6,552/1  )  e o 222Rn( diasT 82,32/1  ). O 219Rn é membro intermediário da 

série do 235U e tem como precursor o 223Ra ( diasT 4,112/1  ). Os produtos do seu 

decaimento radioativo são: o 215Po, o 211Pb, o 211Bi, 207Tl e o 207Pb. O 220Rn tem 

como precursor o 224Ra ( diasT 6,32/1  ) e é membro intermediário da série do 232Th. 

Os produtos do seu decaimento são: o 216Po, o 212Pb, o 212Bi, o 212Po, o 208Tl e o 
208Pb. O 222Rn, gerado a partir do decaimento do 226Ra ( anosT 16002/1  ), é o isótopo 

mais abundante, devido a sua meia vida e por ser membro intermediário da série do 
238U que corresponde a 99,3% da composição isotópica do urânio natural.  Os seus 

produtos de desintegração são: o 218Po, o 214Pb, o 214Bi, o 214Po, o 210Pb, o 210Bi, o 
210Po, e o 206Pb.

A principal fonte de radônio no meio ambiente é o solo, onde ele é 

continuamente produzido pela desintegração das séries radioativas. O radônio, 

produzido no interior dos grãos minerais do solo, escapa para o espaço de poro 
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através de um mecanismo complexo que envolve diferentes processos que serão 

descritos mais adiante, entres os quais o recuo do núcleo residual associado à 

desintegração alfa tem uma importância fundamental (Tanner, 1964; Tanner 1980, 

Semkow, 1990). A razão entre o número de núcleos de radônio que escapam pela 

superfície do grão mineral e o número de núcleos formados por desintegração do 

rádio no seu interior é chamada de razão escape/produção. 

Os três isótopos do radônio apresentam razões escape/produção muito 

semelhantes. Uma vez que as meias vidas dos três isótopos são muito diferentes, o 

mecanismo de escape não deve depender significativamente dessa propriedade, 

como por exemplo, no processo de difusão através do volume do grão mineral.  De 

uma maneira geral, emanações significativas dos isótopos do radônio são atribuídas 

à concentração dos isótopos do rádio em crostas ou filmes secundários ou em 

camadas superficiais de cristais intactos do mineral hospedeiro. Os isótopos do 

radônio em regiões mais profundas são disponíveis apenas através de processos 

como: corrosão química, intemperismo ou fraturamento intensivo em escala 

microscópica (Tanner, 1964; Fleischer e Raabe, 1978).

Uma vez fora do grão mineral, a migração dos isótopos de radônio prossegue 

por difusão e transporte através da rocha permeável e do solo. Devido as suas 

curtas meias-vidas, os isótopos 219Rn e 220Rn possuem migração subseqüente 

bastante limitadas, entretanto o isótopo 222Rn pode migrar a distâncias 

consideráveis, podendo alcançar os aqüíferos ou as camadas mais superficiais do 

solo e sofrer exalação.

As águas subterrâneas, de forma praticamente universal, são caracterizadas 

por um grande desequilíbrio radioativo entre o 222Rn e o 226Ra. De uma forma geral, 

a concentração de atividade de 226Ra em águas subterrâneas varia entre 1 mBq/dm3

e 100 mBq/dm3 (Ivanovich e Harmon, 1992) enquanto que a concentração de 

atividade de  222Rn varia normalmente entre 1 Bq/dm3 e 1000 Bq/dm3, mas pode 

atingir valores bem maiores. Brutsaert et al (1981) e Hall et al (1985) relataram, para 

águas subterrâneas associadas com granitos e rochas metamórficas em Maine e 

New Hampshire nos Estados Unidos, concentrações médias de 222Rn de 370 Bq/dm3

e algumas no intervalo entre 3700 Bq/dm3 e 11100 Bq/dm3. A quantidade de radônio 

dissolvido na água subterrânea depende não só da quantidade de rádio presente na 
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matriz sólida do aqüífero, mas, principalmente, da taxa de transferência desse gás 

para o espaço de poro e da superfície da matriz sólida exposta ao contato com a 

água.

3.2. Emanação por recuo alfa

No processo de desintegração alfa, a energia liberada é repartida entre os 

produtos de desintegração. Como a massa do nuclideo residual é, via de regra, 

muito maior do que a massa da partícula alfa, a energia cinética da partícula é muito 

maior do que a energia cinética do núclideo residual. Para energias liberadas entre 4 

MeV e 10 MeV, como ocorre nas desintegrações alfa das séries radioativas naturais,  

o nuclídeo residual adquire uma energia cinética da ordem de 100 keV e se desloca 

até dissipar toda a sua energia ionizando o meio que atravessa. Em sólidos, com 

densidades típicas dos minerais comuns, essas trajetórias têm comprimento típico 

entre 10 nm e 30 nm.  Se o nuclídeo inicial estiver perto da superfície, existe uma 

probabilidade de que ele escape do sólido. Kigoshi (1971) demonstrou 

experimentalmente que esse processo tem o efeito de transferir o nuclídeo residual 

para fora do grão mineral. Uma alíquota de zircão pulverizado foi coberta por uma 

solução levemente ácida sem quantidades significativas de radionuclídeos. Em 

pouco tempo, uma atividade mensurável de 234Th, que é o produto direto da 

desintegração alfa do 238U pode ser observada na solução, sem que se tenha 

observado dissolução do mineral. 

Na situação comum na maioria dos materiais geológicos, que são formados 

por um conjunto de grãos com as mais variadas compactações, o nuclídeo residual 

tanto pode parar no espaço de poro, quanto pode internar-se em um grão vizinho. 

Em rochas e solos secos, o segundo caso é o mais provável, uma vez que o 

comprimento da trajetória de um nuclídeo em recuo nos gases, de uma forma geral, 

é algumas ordens de grandeza maior do que nos sólidos. Zimens (1943) relata 

intervalos de recuo no ar variando entre  60 μm e 90 μm, dependendo do isótopo de 

radônio. Por outro lado se o espaço de poro estiver saturado com água, onde o 

comprimento da trajetória de um nuclídeo em recuo é da ordem de 0,1 μm, existe

uma probabilidade significativa de que ele fique retido no espaço de poro. De uma 
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forma geral, rochas e solos apresentam graus variados de saturação e é um fato 

experimental bem conhecido que a presença de umidade aumenta a taxa de 

transferência de radônio da matriz sólida para o espaço de poro (Kirikov et al, 1932; 

Hahn, 1936; Starik e Melikova, 1957 apud Tanner, 1964). 

Existem efeitos secundários associados ao decaimento radioativo. A energia 

depositada em torno da trajetória de um nuclídeo em recuo é suficientemente alta e 

transferida em um intervalo de tempo suficientemente curto para fundir, ou mesmo 

vaporizar, localmente o sólido. O resultado é que uma vez dissipado o calor 

produzido, a estrutura do sólido fica localmente perturbada e, como conseqüência 

mais vulnerável a trocas químicas, por exemplo, com a água em contato com o 

sólido (Fleischer e Raabe, 1978). 

O desequilíbrio entre o 234U e o 238U, que é uma característica quase universal 

das águas subterrâneas, é um exemplo onde esse processo pode ser importante. O 
238U ocupa uma posição do sólido cuja vizinhança imediata é livre de deformações 

produzidas por desintegração alfa, já que ele encabeça a série radioativa. O 234U 

ocupa, por sua vez, uma posição do sólido cuja vizinhança imediata foi perturbada 

por uma desintegração alfa. Em contato com água essa região é mais facilmente 

dissolvida, e o 234U, ali presente, é mais facilmente transferido para a água do que o 
238U. Além disso, no final do processo de decaimento o estado de oxidação do 234U 

pode se alterar aumentando ainda mais a sua dissolução. 

Alguns autores (Zimens, 1943; Flugge e Zimens, 1939; Zimen e Mertens, 

1971 apud Tanner, 1964; 1980) consideraram a possibilidade de que nuclídeos que 

se internassem em grãos vizinhos teriam, ao longo da sua trajetória congelada no 

sólido, um caminho preferencial para difusão para fora do grão. Lambert e Bristeau 

(1972), no entanto, demonstraram experimentalmente que apenas a presença do 

defeito induzido por radiação não aumenta significativamente o escape do nuclídeo 

residual.

Flugge e Zimens (1939) consideram a possibilidade do nuclídeo residual 

difundir para fora do mineral através do defeito produzido pelo recuo enquanto o 

material está fundido. Esse fenômeno é chamado de recuo indireto (Tanner, 1980). 
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3.3. Emanação devido à difusão

Processos de difusão através do volume de grãos minerais não contribuem 

significativamente para a taxa de emanação de radônio. Considerando estimativas 

de coeficientes de difusão (D) da ordem de 10-31 m2/s para difusão através do 

volume de cristais iônicos à temperatura ambiente, baseados em experimentos feitos 

com argônio, o caminho médio de difusão do 222Rn (L), dado por 


D

L  (3.1)

onde λ é a constante de desintegração do nuclídeo, é da ordem de 10-13 m. No caso 

dos outros dois nuclídeos do radônio, o caminho médio é muito menor. Rama e 

Moore (1984) consideraram a possibilidade de difusão de radônio através de 

imperfeições no retículo cristalino, nanoporos e da rede de defeitos produzidos pela 

radiação alfa.
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4. Métodos Experimentais

4.1. Local de coleta das amostras

A atividade do 222Rn foi determinada em amostras de águas subterrâneas 

coletadas em dois poços localizados no Complexo Amparo, o qual faz parte do 

embasamento metamórfico do batólito de Morungaba. Os poços estão situados na 

região urbana do município de Amparo–SP, localizada a 22º 42’ S de latitude e 46º 

45’ W de longitude. Ambos os poços, Vale Verde (figura 4.1) e Seabra (figura 4.2), 

são drenados continuamente para uso no abastecimento do município, possuindo 

vazões médias de 15.000 dm3/h e 4.800 dm3/h, respectivamente. 

O poço Vale Verde possui profundidade de 56 m atravessando 18 m de solo 

arenoso proveniente de alteração de gnaisses, 26 m de rocha cristalina rica em 

quartzo (gnaisses) e 12 m de biotita gnaisses. O poço Seabra possui profundidade 

de 117 m atravessando 3 m de material orgânico, 18 m de material argilo-arenoso, 7 

m de fragmentos de rocha com rocha decomposta e 89 m de granito gnaisses 

variando entre cinza claro e escuro. 

      
    Figura 4.1: Poço Vale Verde            Figura 4.2: Poço Seabra
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4.2. Sistema para a coleta de água e extração de radônio

Para se coletar amostras de radônio no campo, foi desenvolvida uma linha 

portátil para extração de radônio dissolvido em água. Essa linha (figura 4.3) consiste 

de uma armação de madeira que suporta os seguintes elementos: frasco para coleta 

de água, retentor de água, retentor de umidade, bomba de circulação e câmara para 

a retenção de amostras de gás. Todos esses elementos estão ligados entre si 

através de tubos de borracha de silicone e de torneiras para gás, formando o 

sistema fechado de circulação esquematizado na figura 4.4.

Figura 4.3: Fotografia da linha de extração portátil utilizada para coleta de água e extração de 

radônio dissolvido nas amostras.

O frasco para amostragem de água (1) consiste de um sistema comercial de 

filtragem com o filtro removido e que tem 1,34 dm3 de volume interno. O frasco tem 

uma torneira de admissão (2) que pode ser conectada com o dreno do poço através 
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de uma mangueira plástica. Durante a coleta da amostra, a água proveniente do 

poço é dirigida ao fundo do frasco de amostragem por um tubo de plástico (3). O 

frasco tem, na sua parte superior, uma saída controlada pela torneira (4) que permite 

o fluxo durante a coleta e drena o excesso de água depois que o frasco é 

completamente preenchido por água. O frasco de amostragem é ligado ao retentor 

de água através da torneira (5).

O retentor de água (6) consiste de um frasco lavador de gás, limpo e vazio. A 

sua entrada dirige o eventual fluxo de água para o fundo do frasco, e a sua saída, na 

parte superior do frasco é ligado ao retentor de umidade (7), que consiste de um 

filtro comercial de água onde o filtro foi substituído por uma coluna de sílica gel (8), 

granulada e não compactada, com 10 cm de altura e diâmetro de 5 cm. A saída do 

retentor de umidade é ligada à entrada de uma  bomba de circulação de ar de 

membrana vibrante (9). A bomba de circulação é selada e não permite perda de 

fluxo para atmosfera nem entrada de ar no sistema.

A exaustão da bomba de circulação de circulação é ligada à entrada da 

câmara de retenção de gás (10), que consiste de um tubo de PVC, limpo e vazio 

com 22 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro. Essa câmara é ligada ao frasco de 

coleta de água através de uma mangueira de borracha de silicone. O fluxo de gás 

através dessa mangueira é controlado pela torneira (11) e é dirigido ao fundo do 

frasco de amostragem por um tubo de vidro (12) que possui uma ponta porosa (13). 

A extremidade superior desse tubo de vidro também pode ser ligada diretamente 

com a atmosfera através da torneira (14).

Uma amostra de gás pode ser extraída da câmara de retenção através da 

torneira (15). A essa torneira é ligado o manômetro (16), a conexão, controlada pela 

torneira (17), para uma bomba manual de vácuo e o encaixe para um detector de 

radiação (18).
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Figura 4.4: Esquema mostrando a linha de extração portátil.

4.3. Coleta de amostras de água e extração de radônio

O procedimento de coleta de amostras de água subterrânea e de extração de 

radônio consiste de três etapas. A primeira consiste em capturar uma amostra de 

água subterrânea. Com as torneiras (2) e (4) abertas e com as torneiras (5), (11) e 

(14) fechadas, água proveniente do dreno do poço é feita fluir através do frasco de 

amostragem (1) por um período de, pelo menos, 15 minutos. Durante esse período 

toma-se todo cuidado para garantir que não haja entrada de ar atmosférico na 

mangueira de conexão com o dreno do poço nem no interior do frasco de 

amostragem e para garantir que praticamente todo o ar inicialmente contido foi 

removido. No máximo, poucas bolhas de ar com diâmetros inferiores a um milímetro 

são permitidas no sistema no final do período. Em seqüência, um volume de pelo 

menos mais 50 dm3 de água, que corresponde a 40 vezes o volume do frasco de 
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amostragem, é feito fluir através do frasco. As torneiras (2) e (4) são então fechadas 

isolando uma amostra que não teve contato com a atmosfera. 

A segunda etapa consiste em extrair o radônio contido na amostra de água. 

Com as torneiras (2), (4), (14) e (15) fechadas e com as torneiras (5) e (11) abertas, 

a bomba de circulação é ligada forçando o ar confinado na linha de extração a 

circular por cinco minutos. O ar borbulha vigorosamente na amostra de água 

produzindo uma agitação importante. Uma vez que o frasco de amostragem está 

inicialmente totalmente preenchido com água, um volume pequeno da amostra é 

transferido para o retentor de água (6). O fluxo de ar perde a maior parte da sua 

umidade na coluna de sílica gel, atravessa a câmara de retenção de gás e retorna 

ao frasco de amostragem. Nesse processo, uma fração importante do radônio 

dissolvido é transferida para o ar presente no sistema. No final do período de 5 

minutos a bomba é desligada e a torneira (11) fechada. 

A terceira etapa consiste em transferir uma amostra de ar contendo o radônio 

extraído para um detector de radiação. Neste caso, foram utilizados detectores 

cintiladores, do tipo de célula de Lucas, com uma única entrada. No laboratório, 

todos os detectores usados foram previamente testados para identificar possíveis

vazamentos. Os detectores foram conectados à linha de extração e, com a torneira 

(15) fechada e a torneira (17) aberta, a pressão foi diminuída até 120 mm de Hg, que

é a pressão mínima que se pôde obter com a bomba manual de vácuo. Fechando a 

torneira (17) o aumento da pressão foi monitorado através do manômetro (16) por 5 

minutos. Em todos os detectores, a pressão subiu do valor mínimo até 180 mm de 

Hg, o que corresponde a uma taxa de aumento de pressão de 12 mm de Hg/minuto. 

Nos procedimentos de calibração da linha e na sua operação no campo, 

antes de se transferir uma amostra de ar contendo radônio, a pressão no interior do 

detector é diminuída para o valor mínimo atingível, mantendo a torneira (15) 

fechada. A torneira (17) é então fechada e o aumento de pressão observado por 

pelo menos um minuto. Se um aumento de pressão superior ao esperado for 

observado, verifica-se o detector e as conexões. Eventualmente o detector pode ter 

que ser substituído. Se o aumento de pressão corresponder ao esperado pelos 

testes de laboratório, a pressão no interior do detector é novamente diminuída até o 

valor mínimo, a torneira (17) fechada e a torneira (15) aberta lentamente para 
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transferir uma amostra do ar encerrado na linha para o detector. A pressão sobe em 

alguns segundos e, uma vez que o sistema é fechado, a pressão final é ligeiramente 

inferior à atmosférica. Uma vez que o aumento da pressão é rápido, o vazamento de 

ar atmosférico para o interior do detector deve ser pequeno. A torneira (14) é aberta 

lentamente e, como a torneira (11) está fechada, ar atmosférico borbulha na amostra 

de água e empurra o ar contido na linha para dentro do detector, elevando a sua 

pressão para a atmosférica. O comprimento longo e o volume grande da linha e o 

fluxo de ar baixo e laminar garantem que a concentração de radônio na amostra de 

ar transferida para o detector não é significativamente alterada pelo ar atmosférico. 

4.4. Limpeza da linha de extração

Após cada medição é realizada uma limpeza na linha de extração visando 

remover o radônio residual presente no sistema. Essa limpeza é feita removendo-se 

o frasco de amostragem e o frasco retentor de água e forçando a circulação de ar no 

restante da linha, com a linha aberta para a atmosfera, através da bomba de 

circulação durante um período de cinco minutos. Esse tempo é suficiente para que

um volume da ordem de 36 dm3 de ar atmosférico seja bombeado através de todas 

as conexões do sistema, eliminando assim possíveis traços do radônio 

remanescentes da medida anterior. Apesar do radônio estar presente na atmosfera 

ambiente, ele não interfere nas medidas, uma vez que o fundo ambiente é subtraído 

da atividade da amostra (ver tópicos 5.1 e 5.4.)

A segunda parte da limpeza ocorre com a troca do adsorvente (sílica gel) 

utilizado em cada medida, pois resíduos de umidade e de radônio podem estar 

adsorvidos na superfície da sílica gel. Além do mais, com o uso prolongado, o 

adsorvente tende a saturar, perdendo assim, parte da sua capacidade de adsorção.
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4.5. Limpeza dos detectores do tipo célula de Lucas

A limpeza dos detectores é efetuada com o objetivo de remover o radônio e 

os produtos do seu decaimento acumulados dentro detector, uma vez que a 

presença desses elementos radioativos interfere nos resultados das medições 

posteriores. Além disso, deve-se retirar possíveis traços de umidade que podem 

danificar o detector e ou interferir no comprimento de difusão da partícula alfa dentro 

do detector. Assim, após a utilização, cada detector é submetido ao procedimento de 

limpeza, que consiste em reduzir sua pressão interna e expô-lo à atmosfera 

ambiente. Este procedimento é repetido cerca de 30 vezes. Posteriormente o 

detector é aquecido a cerca de 60º C durante um período de três horas, enquanto é 

feito vácuo simultaneamente. Com o término desse processo é realizada a medida 

da atividade alfa no detector para verificar a eficiência do processo de limpeza.
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5. Medidas da taxa de contagem alfa das amostras

5.1. Determinação do ruído de fundo dos detectores no 
laboratório

Alguns produtos do decaimento radioativo do radônio, tais como o 218Po e o 
214Po, são sólidos nas condições em que são realizadas as determinações das 

atividades do radônio em laboratório. Esses elementos são emissores de radiação 

alfa e a partir do momento que são formados tendem a permanecer em suspensão e 

podem acabar precipitando dentro do detector. Sendo assim, os detectores tipo 

célula de Lucas possuem um ruído de fundo próprio, o qual tende a aumentar ao 

longo do tempo com seu uso contínuo. O ruído de fundo do detector deve ser 

determinado previamente visando à remoção de sua influência na medida final da 

atividade. Essa determinação deve ser realizada periodicamente para acompanhar a 

evolução do ruído.

O ruído de fundo de cada detector limpo é observado em intervalos 

consecutivos de contagem com 15 minutos de duração, durante seis horas. O 

resultado é um conjunto de contagens de fundo com 24 elementos. Para cada 

detector calcula-se o valor médio B das contagens
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Com base nesses dados verifica-se a possibilidade de que as contagens de 

fundo possam ser consideradas, como seria esperado que fossem, como extrações 

de distribuições de Poisson. O teste consiste em comparar a variância amostral do 

conjunto de dados com o seu valor médio através de uma variável obs
2  definida 

como (Knoll, 1988)

B
n B
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2 )1(


  (5.3)

À variável obs
2  aplica-se o teste 2  da forma usual, como descrito, por 

exemplo, em Vuolo, 1993. O objetivo do teste é rejeitar a hipótese nula de que, para 

o conjunto de contagens de fundo, a variância amostral e o valor médio são iguais, 

tal como em uma distribuição de Poisson.  No caso da hipótese nula não ser 

rejeitada dentro de um limite de significância α pré-estabelecido, admite-se que os 

dados sejam extraídos de distribuições de Poisson. No caso das contagens de fundo 

feitas ao longo o trabalho, a hipótese nula não pode ser rejeitada em nenhuma 

ocasião com um nível de significância de 0,05.

A taxa de contagem de fundo, expressa em contagens por minuto, foi obtida 

dividindo-se o somatório das contagens por 360 minutos e a variância da taxa de 

contagem é calculada de acordo com a estatística de Poisson.

A tabela 5.1 apresenta as taxas médias de ruídos de fundo para cada 

detector obtidas em novembro de 2006 e em março de 2008, que corresponde aos 

limites do período onde foram realizadas as calibrações do sistema de amostragem 

e as atividades de campo. As incertezas nas taxas médias de ruído de fundo 

correspondem a um desvio padrão.

Tabela 5.1: Ruído de fundo dos detectores utilizados.

Detector Novembro de 2006 (cpm) Março de 2008 (cpm) Ruído médio (cpm)

02 2,47 ± 0,08 2,76 ± 0,09 2,6 ± 0,2

03 1,18 ± 0,06 1,38 ± 0,06 1,3 ± 0,1

04 1,49 ± 0,06 1,64 ± 0,07 1,6 ± 0,1

Continua
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Tabela 5.1: Ruído de fundo dos detectores utilizados - Conclusão

Detector Novembro de 2006 (cpm) Março de 2008 (cpm) Ruído médio (cpm)

06 2,35 ± 0,08 2,58 ± 0,08 2,5 ± 0,2

07 1,39 ± 0,06 1,49 ± 0,06 1,4 ± 0,1

08 4,5 ± 0,1  4,7 ± 0,1 4,6 ± 0,2

09 1,11 ± 0,06 1,31 ± 0,06 1,2 ± 0,1

10 3,18 ± 0,09 3,3 ± 0,1 3,2 ± 0,1

11 2,27 ± 0,08 2,35 ± 0,08 2,3 ± 0,1

13 1,91 ± 0,07 2,14 ± 0,08 2,0 ± 0,2

14 1,49 ± 0,06 1,51 ± 0,08 1,50 ± 0,01

5.2. Determinação das taxas de contagem líquidas das amostras

A contagem da atividade do radônio da amostra de gás encerrada no detector 

é iniciada 4 horas após a transferência da alíquota de gás para o detector. O 

intervalo de tempo de 4 horas corresponde ao intervalo de tempo necessário para 

que o 222Rn entre em equilíbrio radioativo secular com seus filhos de meia vida curta, 

o 218Po )minutos05,3( 21 T , o 214Pb )minutos8,26( 21 T , o 214Bi )minutos7,19( 21 T e o

214Po )segundos  000164,0( 21 T .  Como o 218Po e o 214Po são emissores de partícula 

alfa com probabilidades de emissão de 99,98% e 100%, respectivamente, no final 

desse período, a atividade alfa total dentro do detector é de praticamente três vezes 

a atividade do 222Rn. Para tempos superiores às quatro horas, a variação da 

atividade dentro do detector é devida exclusivamente à desintegração do radônio.

As amostras são contadas em intervalos de tempo (Δt) consecutivos de 15 

minutos, durante um período de 6 horas, gerando um conjunto de 24 contagens. 

Assumindo que cada contagem iC  seja extraída de uma distribuição de Poisson, 

tem-se que ici C . A taxa de contagem por minuto iG  em cada intervalo de 

tempo é dada por:
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A taxa de contagem líquida iA  é obtida subtraindo-se de cada taxa de 

contagem iG  a taxa média de ruído de fundo do detector B . A variância da taxa de 

contagem líquida 2
Ai  é expressa por:

2
2

2
B

i
Ai t

C
 


 (5.5)

onde, 2
B  é a variância da taxa média de  ruído de fundo do detector.

As taxas de contagem líquidas iA  são, então,  ajustadas, pelo método dos 

mínimos quadrados, à lei de decaimento radioativo, dada por:

  teAtA  0 (5.6)

onde 0A  é a taxa líquida de contagem no início da contagem  0t , e   é a 

constante do decaimento do 222Rn.

O ajuste de mínimos quadrados fornece a estimativa de 0A , expressa por:
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(5.7)

sendo sua variância 2
0A  :
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(5.8)

A verificação da qualidade do ajuste é feita pelo método do 2  aplicado sobre 

a variável 2
OBS  , definida por:
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O valor da estimativa 0A  corresponde ao valor da taxa de contagem do 

radônio dentro do detector no início período de integração das contagens. Esse valor 

deve ser ainda corrigido para representar a taxa de contagem do radônio no instante 

em que ele foi extraído da solução. Sendo T o intervalo total de tempo entre o 

momento da separação do radônio da solução e o início da contagem da atividade 

alfa no detector, a atividade no momento da separação é dada por:

  TeAtA 
0 (5.10)

5.3. Sistema de contagem

O sistema de detecção utilizado consiste em detectores do tipo célula de 

Lucas, modelo EDA (figura 5.2), e um medidor portátil de radiação, modelo AB-5 

(figura 5.1), ambos fabricados pela Pylon Eletronics. O aparelho consiste em um 

tubo fotomultiplicador associado a um sistema eletrônico de contagem. As 

características físicas e operacionais do AB-5 são descritas no manual de instrução 

número A900024 (PYLON, 1993).

Figura 5.1: Medidor portátil de radiação AB-5

O detector do tipo célula de Lucas consiste em um cilindro metálico com uma 

janela transparente de sílica fundida em uma das extremidades e uma conexão para 

circulação de gás através do volume do detector na outra. Esse cilindro é revestido 



38

internamente com uma camada de sulfeto de zinco ativado com prata, ZnS(Ag), que 

produz pulsos luminosos na faixa do visível e do ultravioleta quando atingido por 

partículas alfa. Esses pulsos de radiação são contados pelo medidor de radiação 

portátil AB-5.

Figura 5.2: Detector tipo célula de Lucas

5.4. Determinação do ruído de fundo do ambiente de coleta das 
amostras

O ruído de fundo do ambiente, onde foram coletas as amostras, deve ser 

determinado, uma vez que a presença de radônio e de seus produtos de 

desintegração pode influenciar no resultado da medida.

A determinação do ruído de fundo, do ambiente onde as coletas de amostras

são realizadas, é feita enchendo o frasco de amostragem com água destilada e, com 

a linha aberta para a atmosfera, forçando-se a circulação de ar ao longo de toda a 

sua extensão por um período de cinco minutos. O ar borbulha e dissolve radônio na 

água destilada, até que se estabeleça a concentração de equilíbrio entre a solução e 

a atmosfera.  A linha de extração é então isolada da atmosfera e uma amostra de 

gás é extraída do sistema, seguindo o procedimento descrito no tópico 4.3.

Os dados de contagem correspondentes às determinações da atividade de 

fundo no local de coleta das amostras de radônio em água subterrânea foram 

tratados de duas formas diferentes dependendo do valor médio dessas contagens. 

Na maioria dos casos, a taxa de contagem de fundo foi superior às taxas de fundo 



39

do laboratório onde as contagens foram feitas. Isso significa que a atmosfera no 

local de coleta continha radônio em excesso, muitas vezes em pequena quantidade,

em relação ao ambiente do laboratório. Nesses casos, foi seguido o procedimento 

descrito no parágrafo 5.2. Em quatro casos, no entanto, o ruído de fundo parece ser 

controlado pelo ruído de fundo dos detectores e não apresentam decréscimo 

significativo da taxa de contagem como função do tempo. O tratamento dado a 

essas contagens foi o mesmo aplicado às contagens de fundo do laboratório.

A tabela 5.2 apresenta as contagens de fundo na boca dos poços Seabra e 

Vale Verde nas datas em que foram feitas as coletas de água subterrânea. Os 

dados de contagem que não foram ajustados por mínimos quadrados correspondem 

à sétima coleta feita no poço Vale Verde e à segunda, à quinta e à oitava coletas 

feitas no poço Seabra. 

Tabela 5.2: Ruído de fundo do ambiente de coleta das amostras.

Coletas Fundo ambiente (cpm) 2

Seabra V. Verde Seabra V. Verde

1ª - 13/04/2007 7,27 ± 0,29 14,77 ± 0,22 32,83 21,76

2ª - 14/05/2007 1,54 ± 0,10 4,80 ± 0,16 20,27 32,55

3ª - 22/06/2007 5,09 ± 0,19 35,88 ± 0,44 18,25 36,03

4ª - 02/08/2007 1,54 ± 0,11 32,06 ± 0,37 33,59 29,52

5ª - 03/09/2007 1,70 ± 0,10 45,90 ± 0,48 26,31 33,51

6ª - 08/10/2007 0,62 ± 0,11 2,48 ± 0,11 32,91 22,94

7ª - 05/11/2007 --- 1,76 ± 0,10 --- 22,30

8ª - 10/12/2007 1,86 ± 0,10 1,32 ± 0,10 17,52 28,51

9ª - 14/01/2008 0,74 ± 0,12 9,40 ± 0,20 37,25 28,95

10ª - 15/02/2008 0,56 ± 0,14 7,08 ± 0,18 35,65 26,85

11ª - 13/03/2008 1,42 ± 0,10 3,40 ± 0,22 30,43 35,44
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No caso das contagens de fundo ajustadas por mínimos quadrados, as 

incertezas das taxas de contagens correspondem às incertezas calculadas de 

acordo com a equação (5.8), corrigidas para levar em consideração a correção 

expressa pela equação (5.10). Nos quatro casos em que não foram feitos ajustes, a 

incerteza da taxa de contagem é obtida da equação (5.2) com as correções para 

transformação em taxa de contagem.

Em ambos os casos, o valor de 2
OBS , calculado pela equação (5.3) ou pela 

equação (5.9) foram calculados com base em conjuntos de 24 dados. Para 23 graus 

de liberdade  1n  e nível de significância de 0,05, os valores aceitáveis para a 

variável 2  estão no intervalo 076,38688,11 2   . O número de rejeições esperado 

está entre zero e um para cada poço. Nenhuma hipótese nula foi rejeitada.
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Figura 5.3: (A) Taxas de contagem de fundo ambiente do 222Rn medidas ao longo do período de 

observação (Abril de 2007 a março de 2008) no poço Seabra. (B) Índice pluviométrico mensal, para o 

município de Amparo-SP (SAAE Amparo-SP).

(A)
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Figura 5.4: (A) Taxas de contagem de fundo ambiente do 222Rn medidas ao longo do período de 

observação (Abril de 2007 a março de 2008) no poço Vale Verde. (B) Índice pluviométrico mensal, 

para o município de Amparo-SP (SAAE Amparo-SP).

A variação no ruído de fundo ambiente observada está diretamente ligada à 

exalação do radônio do solo, a qual sofre grande influência dos fatores climáticos 

locais, tais como as precipitações, variações na pressão barométrica e os ventos, 

sendo que este último fator é responsável pelo transporte de radônio atmosférico de 

uma região para outra. Neste caso, apenas algumas observações empíricas em 

relação aos índices pluviométricos mensais podem ser feitas. Comparando os dados 

obtidos com o índice pluviométrico da região durante o período de amostragem 

(figuras 5.3 e 5.4) nota-se que durante os meses de seca a exalação aumentou 

consideravelmente, enquanto nos meses chuvosos ocorreu uma diminuição na taxa 

de exalação.

(A)

(B)
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6. Calibração da linha de extração portátil e dos detectores

A calibração permite estabelecer uma relação entre a indicação do 

instrumento e o valor verdadeiro da grandeza que ele mede. Essa relação pode ser 

estabelecida, por exemplo, através de uma tabela de correções ou de uma equação 

de calibração que descreva o comportamento do instrumento em uma faixa limitada 

de valores. 

A calibração dos detectores e da linha de extração portátil foi realizada 

através da montagem das curvas de calibração e da determinação das eficiências 

dos detectores e do processo de extração do radônio através de equações de 

calibração. Antes de se estabelecer curvas de calibração, é necessário estimar 

corretamente a precisão com que as medidas são realizadas. 

6.1. Repetibilidade das medidas

A incerteza que afeta as taxas de decaimento possui duas componentes 

distintas. A primeira componente reflete a natureza probabilística do processo de 

decaimento radioativo e pode ser estimada de forma relativamente simples, uma vez 

que obedece a distribuição de Poisson. A segunda componente reflete a 

composição de todas as variações aleatórias que podem influenciar desde a 

obtenção dos dados até seu tratamento. 

A estimativa de como os valores individuais das taxas de decaimento se 

distribuem em torno do seu valor médio foi realizada através de um ensaio de 

repetibilidade, onde um número pré-determinado de alíquotas de uma mesma 

solução contendo radônio é utilizado. As alíquotas são encerradas na linha de 

extração, amostras de gás contendo radônio são extraídas e a taxa de 

desintegração de cada amostra é determinada.
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  Os testes de repetibilidade foram realizados a partir de dois conjuntos de 

alíquotas de 200 cm3 de uma solução 0,5 molar de HCl. O primeiro conjunto foi 

formado por doze alíquotas e o segundo conjunto por dez alíquotas. Cada conjunto 

foi contaminado com massas aproximadamente iguais de uma solução de Ra-226 

com atividade de 1119 ± 1 Bq/g. A atividade média de 226Ra no primeiro conjunto de 

soluções é da ordem de 250 Bq, enquanto no segundo conjunto a atividade média é 

da ordem de 2100 Bq. Os dois valores estão dentro do intervalo de atividade que foi 

observado nas amostras das águas analisadas durante este trabalho.

A estimativa da repetibilidade das medidas das taxas de contagem deve ser 

feita nas mesmas condições em que as medidas de campo são realizadas. Nas 

coletas de amostras no campo, o frasco de amostragem é, inicialmente, 

completamente preenchido de água. Na fase inicial de extração, quando é feito 

circular ar em circuito fechado dentro da linha, parte da água que preenche o frasco 

de amostragem é expulso pelo fluxo de ar para dentro do retentor de água. O fato de 

água espirrar para dentro do retentor não prejudica significativamente a eficiência de 

extração, uma vez que o fluxo de ar atravessa tanto o volume do frasco de 

amostragem quanto do retentor. Como o volume de água coletada e o fluxo de ar 

são sempre os mesmos, a quantidade de água que é transferida para o retentor é 

aproximadamente sempre a mesma, entre 180 cm3 e 200 cm3.

O volume do frasco de amostragem é de 1,34 dm3. Para realizar a estimativa 

de repetibilidade, a linha de extração é fechada com 1,14 dm3 de água destilada 

dentro do frasco de amostragem. Isso significa que mesmo ao se acionar a bomba 

de circulação, não há transferência de volume para o retentor de água. No retentor 

de água se introduz os 200 cm3 de solução de rádio. 

O radônio inicialmente presente na solução é removido por um fluxo de 

argônio de 1 dm3/minuto durante 15 minutos e, em seguida, isola-se a solução do 

contato com a atmosfera por um período de aproximadamente oito dias. A figura 6.1

mostra o retentor de água fechado para o crescimento da atividade do radônio. 

Considerando que no momento em que o frasco retentor de água foi isolado não 

havia radônio no seu interior, a atividade desse gás após oito dias de crescimento 

sem troca com o exterior é de 75% da atividade do rádio em solução. As tabelas 6.1
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e 6.2 apresentam as massas de solução de rádio e a atividade de 222Rn após oito 

dias de crescimento a partir do decaimento do 226Ra

Tabela 6.1: Massas da solução de rádio e atividades calculadas de 222Rn no interior do frasco retentor 

de água após oito dias de crescimento a partir do decaimento do 226Ra do primeiro conjunto de 

alíquotas preparado para a estimativa da repetibilidade das medidas de taxa de contagem.

Alíquotas Massa(g) Atividade calculada de 222Rn (Bq)

R1 0,2995 ± 0,0001 251,36 ± 0,24

R2 0,3002 ± 0,0001 251,94 ± 0,24

R3 0,2992 ± 0,0001 251,10 ± 0,24

R4 0,2984 ± 0,0001 250,43 ± 0,24

R5 0,2971± 0,0001 249,34 ± 0,24

R6 0,2985± 0,0001 250,51 ± 0,24

R7 0,2992± 0,0001 251,10 ± 0,24

R8 0,2962± 0,0001 248,58 ± 0,24

R9 0,2876± 0,0001 241,36 ± 0,23

R10 0,3025± 0,0001 253,87 ± 0,24

R11 0,3005± 0,0001 252,19 ± 0,24

R12 0,2996± 0,0001 251,44 ± 0,24

Após o período de oito dias, o retentor de água é conectado á linha. As pinças 

de Hoffman (figura 6.1), que isolam a alíquota da atmosfera, são liberadas apenas 

quando a alíquota está conectada ao sistema. O radônio acumulado é removido 

seguindo o procedimento já estabelecido nos parágrafos 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4.

Figura 6.1: Frasco retentor de água utilizado como alíquotas de calibração e repetibilidade. Nessa 

fotografia, o frasco está isolado do ambiente fechado por duas pinças de Hoffman.
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Tabela 6.2: Massas da solução de rádio e atividades calculadas de 222Rn no interior do frasco retentor 

de água após oito dias de crescimento a partir do decaimento do 226Ra do segundo conjunto de 

alíquotas preparado para a estimativa da repetibilidade das medidas de taxa de contagem.

Alíquotas Massa(g) Atividade calculada de 222Rn (Bq)

R13 2,5195 ± 0,0001 2114,5 ± 1,9

R14 2,5286 ± 0,0001 2122,1 ± 1,9

R15 2,5013 ± 0,0001 2099,2 ± 1,9

R16 2,4966 ± 0,0001 2095,3 ± 1,9

R17 2,4086 ± 0,0001 2021,4 ± 1,8

R18 2,4623 ± 0,0001 2066,5 ± 1,8

R19 2,3849 ± 0,0001 2001,5 ± 1,8

R20 2,5513 ± 0,0001 2141,2 ± 1,9

R21 2,5014 ± 0,0001 2099,3 ± 1,9

R22 2,4817 ± 0,0001 2082,8 ± 1,9

Uma vez que, dentro de cada conjunto, as atividades de 222Rn nas alíquotas 

são semelhantes, mas não são iguais, é necessário introduzir um artifício para a 

estimativa da repetibilidade. O artifício consiste em calcular o valor médio
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da razão entre a taxa de contagem registrada (Ci) e a correspondente atividade de 

radônio (Ati), calculada para o tempo correto de acumulação.

A repetibilidade para a taxa de contagem é então estimada calculando-se a 

média das contagens, ponderada pelo inverso das atividades
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propagando-se a incerteza de C/A para Cp e atribuindo-se à repetibilidade o valor do 

erro relativo de Cp. Uma vez que Cp é proporcional a C/A, o seu erro relativo é igual 

ao erro relativo de C/A. Uma vez que as atividades de todas as alíquotas de um 

mesmo conjunto são muito próximas, o uso da média ponderada não afasta muito o 

resultado daquele que seria obtido utilizando-se a média aritmética.

A tabela 6.3 apresenta os valores de repetibilidade obtidos para cada 

detector. As incertezas nas taxas de contagens médias das alíquotas foram 

calculadas de acordo com as equações 6.2 e 6.3.

Tabela 6.3: Medidas de repetibilidade para cada detector calculadas das alíquotas de repetibilidade.

Valor médio PC (dpm) Repetibilidade (%)

Detectores
Conjunto 01 Conjunto 02 Conjunto 01 Conjunto 02

02 378 ± 33 3079 ± 162 8,65 5,25

03 449 ± 37 3742 ± 196 8,18 5,25

04 465 ± 29 3478 ± 175 6,29 5,03

06 514 ± 39 3640 ± 212 7,51 5,82

07 471 ± 39 3572 ± 272 8,24 7,62

08 545 ± 53 3647 ± 247 9,82 6,76

09 443 ± 40 3137 ± 129 8,91 4,12

10 430 ± 37 3373 ± 205 8,52 6,08

11 464 ± 37 3119 ± 206 7,98 6,60

13 380 ± 27 3203 ± 177 7,23 5,52

14 504 ± 45 3737 ± 143 9,02 3,83
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6.2. Calibração do sistema de extração e dos detectores

A calibração da linha de extração portátil e dos detectores foi realizada ao 

longo do ano de 2007, de forma intercalada com as medidas de campo. A calibração 

foi feita construindo-se uma curva para cada detector instalado na linha de extração 

de modo a estabelecer uma relação direta entre a taxa de contagem observada por 

cada detector com a atividade de radônio presente na amostra de água coletada. As 

curvas foram construídas utilizando-se 17 alíquotas de 200 cm3 de uma solução 0,5 

molar de HCl contaminada com diferentes massas de uma solução de 226Ra com 

atividade de Bq/g11119  . 

Essas alíquotas foram seladas em frascos retentores de água (figura 6.1) por 

um período de acumulação de no mínimo oito dias. A tabela 6.4 apresenta a massa 

da solução de 226Ra utilizada em cada uma das alíquotas e a atividade de 222Rn 

calculada após um tempo de crescimento da atividade do radônio de oito dias. As 

atividades alfa nas alíquotas foram transferidas para o detector conforme descrito 

nos parágrafos 6.1.5 e 6.1.7.

Tabela 6.4 – Massas da solução de rádio e atividades calculadas de 222Rn no interior do frasco 

retentor de água após oito dias de crescimento a partir do decaimento do 226Ra do conjunto de 

alíquotas preparado para a calibração da linha de extração.

Alíquotas Massa(g) Atividade calculada de 222Rn (Bq)

01 0,0452 ± 0,0001 37,93 ± 0,10

02 0,1011 ± 0,0001 84,85 ± 0,11

03 0,3001 ± 0,0001 251,86 ± 0,24

04 0,4937 ± 0,0001 414,34 ± 0,38

05 0,6916 ± 0,0001 580,42 ± 0,52

06 0,0518 ± 0,0001 43,47 ± 0,10

07 0,0995 ± 0,0001 83,50 ± 0,11

08 0,2983 ± 0,0001 250,35 ± 0,24

09 0,4965 ± 0,0001 416,69 ± 0,38

10 0,6959 ± 0,0001 584,03 ± 0,53

Continua
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Tabela 6.4 – Massas da solução de rádio e atividades calculadas de 222Rn no interior do frasco 

retentor de água após oito dias de crescimento a partir do decaimento do 226Ra do conjunto de 

alíquotas preparado para a calibração da linha de extração - Conclusão

Alíquotas Massa(g) Atividade calculada de 222Rn (Bq)

11

12

1,1422 ± 0,001

1,3391 ± 0,0001

958,59 ± 0,86

1123,8 ± 1,0

13 1,3477 ± 0,0001 1131,1 ± 1,0

14 2,1223 ± 0,0001 1781,1 ± 1,6

15 2,0596 ± 0,0001 1728,5 ± 1,6

16 2,0100 ± 0,0001 1686,9 ± 1,5

17 2,0418 ± 0,0001 1713,6 ± 1,5

As incertezas nos valores de massa correspondem à precisão balança, 

enquanto as incertezas nos valores de atividade estimadas correspondem à 

propagação dos erros da atividade de 226Ra na solução de calibração e da massa da 

solução utilizada.

As atividades de radônio presentes no interior dos frascos de retenção e as 

correspondentes contagens líquidas, corrigidas para o instante de separação da 

amostra de radônio da solução, foram utilizadas para construir as curvas de 

calibração. As tabelas de 6.5 a 6.15 apresentam os resultados obtidos e utilizados 

para construção das curvas de calibração.

As incertezas das taxas de contagem foram calculadas a partir dos valores de 

repetibilidade estabelecidos experimentalmente. Para taxas de contagem inferiores a 

1000 cpm utilizou-se os valores de repetibilidade obtidos com soluções de menor 

atividade (conjunto 1) e para valores mais altos utilizou-se os valores de 

repetibilidade obtidos com soluções de maior atividade (conjunto 2).

Os dados das tabelas 6.5 a 6.15 foram ajustados a retas de calibração onde a 

variável independente é a taxa de contagem e a variável dependente é a atividade 

de radônio presente na solução. O ajuste dos dados foi feito pelo método dos 

mínimos quadrados, ponderado pelas variâncias das variáveis independentes e 

dependentes (Wolberg, 1967). Os valores dos coeficientes de correlação r  e do 2
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dos ajustes observados para todas as retas de calibração são apresentados na 

tabela 6.16.

Tabela 6.5: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número dois.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 44,02 ± 0,10 76,6 ± 6,6

2 92,88 ± 0,12 124 ± 11

3 307,40 ± 0,29 389 ± 34

4 425,55 ± 0,39 620 ± 54

5 668,49 ± 0,61 923 ± 80

6 1134,7 ± 1,0 1358 ± 71

7 1729,8 ± 1,6 2450 ± 130

8 2235,5 ± 2,0 3170 ± 170

A figura 6.2 apresenta a reta de calibração do detector número dois.
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Figura 6.2: Reta de calibração do detector número dois.

A equação que descreve a reta de calibração do detector número dois é:
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)7,67,9()().029,0754,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.4)

e a matriz de covariância entre a inclinação e a intersecção dessa reta é 











44,5208         0,1019-

0,1019-          0800,0
C (6.5)

Tabela 6.6: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número três.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 45,60 ± 0,11 66,9 ± 5,5

2 85,36 ± 0,12 147 ± 12

3 254,71 ± 0,24 408 ± 33

4 555,30 ± 0,51 742 ± 61

5 773,86 ± 0,70 1126 ± 92

6 1361,2 ± 1,2 1800 ± 95

7 1987,8 ± 1,8 2880 ± 150

8 2144,6 ± 1,9 3350 ± 180

A equação que descreve a reta de calibração do detector número três é:

)2,53,3()().025,0690,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.6)

e a matriz de covariância entre a inclinação e a intersecção dessa reta é:











26,6032         0,0637-

0,0637-          0006,0
C (6.7)
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A figura 6.3 apresenta a reta de calibração do detector número três
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Figura 6.3: Reta de calibração do detector número três.

Tabela 6.7: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número quatro.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 41,001± 0,10 72,7 ± 4,6

2 97,47 ± 0,13 141,0 ± 8,8

3 294,96 ± 0,28 445 ± 28

4 475,40 ± 0,44 766 ± 48

5 592,31 ± 0,54 1005 ± 63

6 1129,4 ± 1,0 1901 ± 96

7 1889,8 ± 1,7 3380 ± 170

8 2135,5 ± 1,9 3620 ± 180

A equação que descreve a reta de calibração do detector número quatro é:

)0,40,1()().020,0601,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.8)
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e a matriz de covariância entre a inclinação e a intersecção da reta de calibração é:











16,1800        0,0455-

0,0455-          0400,0
C (6.9)

A figura 6.4 apresenta a reta de calibração do detector número quatro.
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Figura 6.4: Reta de calibração do detector número quatro.

Tabela 6.8: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número seis.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 49,82 ± 0,11 80,3 ± 6,0

2 104,14 ± 0,14 187 ± 14

3 253,94 ± 0,24 510 ± 38

4 442,66± 0,41 689 ± 52

5 722,58 ± 0,65 1101 ± 83

6 1008,10 ± 0,91 1676 ± 98

7 1708,8 ± 1,5 2850 ± 170

8 2114,6 ± 1,9 3560 ± 210
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A figura 6.5 apresenta a reta de calibração do detector número seis
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Figura 6.5: Reta de calibração do detector número seis.

A equação que descreve essa reta é:

)7,42,0()().021,0596,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.10)

e a matriz de covariância entre a inclinação e a intersecção da reta de calibração é:











22,2736        0,0539-

0,0539-          0400,0
C (6.11)

Tabela 6.9: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas obtidas na calibração do detector 

número sete.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 43,36 ± 0,10 57,8 ± 4,8

2 102,26 ± 0,14 134 ± 11

Continua
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Tabela 6.9: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas obtidas na calibração do detector 

número sete -Conclusão

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

3 289,46 ± 0,28 438 ± 36

4 515,65 ± 0,47 708 ± 58

5 671,18 ± 0,61 1049 ± 86

6 973,24 ± 0,87 1630 ± 120

7 2160,8 ± 1,9 3470 ± 260

8 2136,9 ± 1,9 3380 ± 260

A figura 6.6 apresenta a reta de calibração do detector número sete

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0

500

1000

1500

2000

2500

A
tiv

id
ad

e 
de

 R
n-

2
22

(B
q)

Taxa de contagem Rn-222(cpm)

Figura 6.6: Reta de calibração do detector número sete.

A equação que descreve essa reta é:

)0,30,8()().020,0642,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.12)
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e a  matriz de covariância entre a inclinação dos parâmetros ajustados da equação 

é:











9,2649          0,0335-

0,0335-          0004,0
C (6.13)

Tabela 6.10: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número oito.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 44,62 ± 0,11 66,1 ± 6,5

2 98,64 ± 0,13 169 ± 17

3 279,26 ± 0,27 548 ± 54

4 465,30 ± 0,43 786 ± 77

5 551,55 ± 0,50 1130 ± 110

6 1018,65 ± 0,91 1730 ± 120

7 1753,0 ± 1,6 2940 ± 200

8 2248,9 ± 2,0 4130 ± 280

A figura 6.7 apresenta a reta de calibração do detector número oito.
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Figura 6.7: Reta de calibração do detector número oito.
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A equação que descreve essa reta é:

)5,31,7()().017,0556,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.14)

e a  matriz de covariância dos parâmetros ajustados da equação é:











12,1873          0,0294-

0,0294-          0300,0
C (6.15)

Tabela 6.11: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número nove.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 38,35 ± 0,10 69,6 ± 6,3

2 86,49 ± 0,12 164 ± 15

3 269,41 ± 0,26 428 ± 39

4 488,37 ± 0,45 758 ± 69

5 649,16 ± 0,59 899 ± 82

6 1197,2 ± 1,1 1929 ± 79

7 1862,4 ± 1,7 2700 ± 110

8 2127,4 ± 1,9 3170 ± 130

A equação que descreve a reta de calibração do detector número nove é:

)4,41,10()().016,0665,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.16)

e a matriz de covariância dos parâmetros ajustados da equação é:











9,09081         0,0301-

0,0301-          0200,0
C (6.17)
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A figura 6.8 apresenta a reta de calibração do detector número nove
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Figura 6.8: Reta de calibração do detector número nove.

Tabela 6.12: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número dez.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 43,55 ± 0,10 64,8 ± 5,5

2 97,38 ± 0,13 119 ± 10

3 301,32 ± 0,29 484 ± 41

4 395,07 ± 0,36 647 ± 55

5 666,98 ± 0,60 1148 ± 98

6 1138,6 ± 1,0 1595 ± 97

7 1922,6 ± 1,7 2690 ± 160

8 2238,3 ± 2,0 3390 ± 210

A equação que descreve a reta de calibração do detector número dez é:

)4,55,3()().029,0670,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.18)

e a matriz de covariância dos parâmetros ajustados da equação é:
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28,9225        0,0823-

0,0823-          0800,0
C (6.19)

A figura 6.9 apresenta a reta de calibração do detector número dez
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Figura 6.9: Reta de calibração do detector número dez.

Tabela 6.13: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número onze.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 46,14 ± 0,10 95,3 ± 7,6

2 84,49 ± 0,11 139 ± 11

3 253,51 ± 0,24 428 ± 34

4 444,40 ± 0,41 717 ± 57

5 593,64 ± 0,54 1048 ± 84

6 1141,6 ± 1,0 1760 ± 120

7 1890,9 ± 1,7 2750 ± 180

8 2258,6 ± 2,0 3450 ± 230
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A figura 6.10 apresenta a reta de calibração do detector número onze
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Figura 6.10: Reta de calibração do detector número onze

A equação que descreve essa reta é:

)4,44,13()().019,0651,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.20)

e a  matriz de covariância dos parâmetros ajustados da equação é:











18,9372         0,0489-

0,0489-          0300,0
C (6.21)

Tabela 6.14: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número treze.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 53,99 ± 0,11 69,8 ± 5,0

2 102,04 ± 0,14 136 ± 10

3 289,23 ± 0,28 347 ± 25

4 478,35 ± 0,44 658 ± 48

Continua
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Tabela 6.14: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número treze - Conclusão

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

5 717,01± 0,65 1016 ± 73

6 1188,6 ± 1,1 1581 ± 87

7 1787,6 ± 1,6 2350 ± 130

8 2041,9 ± 1,8 2950 ± 160

A figura 6.11 apresenta a reta de calibração do detector número treze
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Figura 6.11: Reta de calibração do detector número treze

A equação que descreve essa reta é:

)5,32,3()().018,0737,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.22)

e a  matriz de covariância dos parâmetros ajustados da equação é:











12,3465         0,0356-

0,0356-          0003,0
C (6.23)
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Tabela 6.15: Atividade do 222Rn e taxas de contagens líquidas utilizadas para calibração do detector 

número quatorze.

Alíquota Atividade de 222Rn (Bq) Taxa de contagem (cpm)

1 48,38 ± 0,10 84,0 ± 7,6

2 95,49 ± 0,13 175 ± 16

3 279,68 ± 0,27 521 ± 47

4 419,87 ± 0,38 787 ± 71

5 589,02 ± 0,53 1001 ± 90

6 1216,7 ± 1,1 2085 ± 80

7 1835,3 ± 1,6 3150 ± 120

8 2157,5 ± 1,9 3660 ± 140

A figura 6.12 apresenta a reta de calibração do detector número quatorze

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0

500

1000

1500

2000

2500

A
tiv

id
ad

e 
de

 R
n-

2
22

(B
q)

Taxa de contagem Rn-222(cpm)

Figura 6.12: Reta de calibração do detector número quatorze

A equação que descreve essa reta é:

)4,20,2()().0070,05811,0()( 222222  cpmRnBqRn contagemdetaxaatividade (6.24)

e a matriz de covariância dos parâmetros ajustados da equação é:
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5,86716          0,00750-

0,00750-          00500,0
C (6.25)

Tabela 6.16: Coeficientes de correlação e 2 das curvas de calibração.

Detector Coeficiente de correlação r 2

02

03

04

06

0,9970

0,9961

0,9992

0,9990

11,041

10,486

11,691

8,873

07 0,9993 5,010

08 0,9972 4,986

09 0,9984 6,406

10 0,9969 12,293

11 0,9986 4,591

13 0,9978 4,841

14 0,9978 4,841

A qualidade do ajuste foi verificada aplicando-se o teste do 2  com nível de 

significância de 0,05. Considerando seis graus de liberdade  2n , os valores 

aceitáveis para a variável 2  estão no intervalo 449,14237,1 2   .  O número de 

rejeições esperado fica entre nenhuma e uma. Os resultados dos ajustes mostram 

que, em todos os casos, os valores da 2  observados estão dentro do intervalo 

aceitável.
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7. Resultados e Discussão

7.1. Atividades do 222Rn nas amostras

Amostras de água foram coletadas com espaçamento aproximadamente 

mensal nos poços Vale Verde e Seabra, no município de Amparo, entre abril de 

2007 e março de 2008. Em cada visita foram coletadas três alíquotas a fim de obter 

uma melhor estimativa da atividade do 222Rn através do valor médio dessas 

alíquotas. 

No instante das coletas, foram medidas, na boca dos poços, a temperatura e 

o pH da água subterrânea. O radônio é um gás nobre e o valor do pH não deve ter 

uma influência significativa na sua solubilidade. No entanto, variações importantes 

do pH representam variações nas características físico-químicas da água, com 

possíveis reflexos na interação água-rocha.  A tabela 7.1 apresenta os valores 

observados. As variações de temperatura observadas foram pequenas para 

influenciar significativamente na solubilidade do radônio. As variações observadas 

de pH também foram pequenas, sugerindo que a água manteve as suas 

características físico-químicas durante o período de amostragem.

A tabela 7.2 apresenta as taxas de contagem do radônio, com o fundo do 

detector subtraído, no instante da sua separação das alíquotas de água subterrânea 

para o poço Seabra. A incerteza apresentada corresponde à calculada pela 

repetibilidade estimada para cada detector. A tabela apresenta também os valores 

dos 2
obs  obtidos nos ajustes dos dados de contagem à lei de decaimento radioativo 

(equação 5.6). Considerando que o número de graus de liberdade em todos esses 

ajustes é 23 e adotando-se um nível de significância de 0,05, os valores aceitáveis 

para a variável 2
obs  estão no intervalo 076,38688,11 2   . 
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Tabela 7.1: Temperatura e potencial hidrogênio-iônico (pH) das águas extraídas dos poços Seabra e 
Vale Verde.

Visitas Temperatura (°C) pH

Data Seabra V. Verde Seabra V. Verde

1ª - 13/04/2007 22,6 22,4 6,45 6,29

2ª - 14/05/2007 22,2 22,3 6,42 6,50

3ª - 22/06/2007 22,6 21,8 6,32 7,23

4ª - 02/08/2007 22,3 21,9 6,61 6,81

5ª - 03/09/2007 22,6 22,0 6,51 ---

6ª - 08/10/2007 23,0 22,1 6,46 6,11

7ª - 05/11/2007 -- 22,2 -- 6,08

8ª - 10/12/2007 23,0 22,2 6,30 6,54

9ª - 14/01/2008 23,0 22,5 6,29 6,43

10ª - 15/02/2008 23,4 23,4 6,14 6,40

11ª - 13/03/2008 24,1 22,3 6,72 6,81

A água do poço Seabra foi coletada em dez ocasiões diferentes sempre com 

três alíquotas independentes. Isso significa que o ajuste representado pela equação 

5.9 foi aplicado 30 vezes. Considerando um nível de significância de 0,05, o número 

esperado de valores de 2
obs   fora do intervalo acima está entre um e dois. O número 

realmente observado (3) não se afasta muito do esperado, indicando uma boa 

qualidade dos resultados do ajuste.

A atividade bruta, sem subtrair o fundo do local de medida, de cada alíquota 

foi obtida aplicando-se as equações de calibração às taxas de contagens. As 

incertezas nas atividades foram calculadas de acordo com a fórmula geral de 

propagação de erros (Bevington, 1969), expressa por:

2222222222222 ).(2)(222 xabtaxabataxaRn
aRnRn   (7.1)
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onde 2
a  e 2

b  correspondem respectivamente as variâncias da inclinação a  e da 

intersecção b  da reta de calibração, enquanto que 2
ab  é a covariância entre esses 

dois parâmetros e 2
x é a variância da taxa de contagem. 

O valor médio das atividades brutas das três alíquotas é atribuído à atividade

bruta da amostra e o desvio padrão da média é adotado como incerteza do valor 

médio obtido. Desse valor de atividade bruta subtrai-se a atividade correspondente 

ao fundo do local onde a medida foi realizada que corresponde aos valores da taxa 

de contagem apresentados na tabela 5.2 transformados em atividade pelas 

equações de calibração do sistema de amostragem. Sem nenhuma exceção a 

atividade de fundo foi muito baixa, com magnitudes inferiores às incertezas das 

atividades médias apresentadas na tabela 7.2, e por isso não foram consideradas. 

Finalmente a concentração de atividade de 222Rn na água subterrânea é obtida 

dividindo-se a atividade média pelo volume do frasco de amostragem (1,34 dm3). A 

incerteza relativa das concentrações de atividade variou entre 1,5% e 5.4%.

A figura 7.1 apresenta a variação sazonal da atividade de 222Rn na água 

subterrânea do poço Seabra entre abril de 2007 e março de 2008.
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Figura 7.1: Gráfico apresentando a variação sazonal da concentração de 222Rn no poço Seabra 

durante o período de amostragem.
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Tabela 7.2: Concentração de atividade de 222Rn dissolvido na água - Poço Seabra. As incertezas nas 

taxas de contagem foram obtidas a partir dos dados de repetibilidade e as incertezas nas atividades

foram obtidas a partir da propagação através da equação 7.1. A incerteza na concentração de 

atividade média das amostras de água corresponde a um desvio padrão da média dos valores das

três alíquotas.

Coletas Taxa de 
contagem das 

alíquotas (cpm)

2  do ajuste à 

lei de decaimento 
radioativo

Atividades
brutas das 

alíquotas (Bq)

Concentração de 
atividade média
líquida (Bq/dm3)

1068 ± 44 13,16 700 ± 32
1ª -13/04/2007 1026 ± 54 21,22 704 ± 44 505 ± 20

1046 ± 61 35,20 623 ± 41

1011 ± 61 39,40 681 ± 49
2ª -14/05/2007 1112 ± 56 36,62 669 ± 39 496,3 ± 7,9

1147 ± 78 29,56 645 ± 47

639 ± 53 36,94 418 ± 36
3ª -22/06/2007 726 ± 46 47,30 437 ± 30 310,7 ± 9,3

660 ± 50 24,49 394 ± 32

673 ± 57 24,30 454 ± 42
4ª -02/08/2007 590 ± 43 37,80 438 ± 32 336,3 ± 4,9

814 ± 80 29,26 460 ± 46

707 ± 63 34,00 460 ± 43
5ª -03/09/2007 857 ± 84 28,08 484 ± 49 341 ± 12

741 ± 67 28,45 428 ± 39

869 ± 72 36,54 566 ± 49
6ª -08/10/2007 1073 ± 72 34,88 604 ± 44 421 ± 18

875 ± 66 37,38 522 ± 42

681 ± 61 31,16 443 ± 41
7ª -10/12/2007 687 ± 50 32,05 509 ± 38 352 ± 15

626 ± 54 22,37 462 ± 44

801 ± 71 26,97 523 ± 48
8ª -14/01/2008 1055 ± 71 35,90 594 ± 43 426 ± 18

1003 ± 58 37,58 598 ± 39

551 ± 49 28,04 356 ± 33
9ª -22/02/2008 552 ± 40 26,37 410 ± 30 277 ± 15

579 ± 43 19,20 345 ± 28

651 ± 58 23,99 423 ± 39
10ª -13/03/2008 531± 38 48,47 394 ± 29 304,0 ± 6,3

700 ± 63 27,79 404 ± 37
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As concentrações de atividades do 222Rn nas amostras do poço Seabra 

variaram entre 277 ± 15 Bq/dm3 e 505 ± 20 Bq/dm3, sendo o valor médio da 

concentração de atividade anual igual a 377 ± 25 Bq/dm3. O máximo de 

concentração ocorreu nos meses de abril e maio de 2007, seguido de um mínimo 

local entre junho e julho de 2007 e de um máximo local, mal definido, entre outubro

de 2007 e janeiro de 2008. O valor mínimo de concentração de atividade ocorreu em 

fevereiro de 2008. 

A tabela 7.3 apresenta as taxas de contagem do radônio, com o ruído de 

fundo dos detectores subtraídos, no instante da sua separação das alíquotas de 

água subterrânea para o poço Vale Verde. A tabela apresenta também os valores 

dos 2
obs  obtidos nos ajustes dos dados de contagem à equação 5.6. 

A água do poço Vale Verde foi coletada em onze ocasiões diferentes sempre 

com três alíquotas independentes. Isso significa que o ajuste representado pela 

equação 5.9 foi aplicado 33 vezes. Considerando um nível de significância de 0,05, 

o número esperado de valores de 2
obs   fora do intervalo acima fica entre um e dois. 

O número realmente observado foi 2.

Os dados apresentados na tabela 7.3 foram tratados da mesma forma do que 

os apresentados na tabela 7.2. Neste caso, no entanto, em quatro ocasiões, o fundo 

do local de coleta teve que ser considerado.

As concentrações de atividades líquidas do 222Rn nas amostras do poço Vale 

Verde variaram entre 1023 ± 60 Bq/dm3 e 1602 ± 70 Bq/dm3, sendo o valor médio da 

concentração de atividade anual igual a 1282 ± 57 Bq/dm3. O padrão de variação da 

concentração de atividade no poço Vale Verde é essencialmente o mesmo 

observado no poço Seabra. As concentrações de atividade, no entanto são bem 

maiores no caso do poço Vale Verde. 

Uma vez que as concentrações de rádio na rocha fraturada e na água 

subterrânea não foram medidas, é difícil explicar a origem da diferença entre os 

valores de concentração de atividade nos dois poços. Nos dois casos, as rochas 

atravessadas são rochas metamórficas: granito gnaisse, no caso do poço Seabra e 

gnaisse e biotita gnaisse no caso do poço Vale Verde.
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A figura 7.2 apresenta a variação sazonal da atividade de 222Rn na água 

subterrânea do poço Vale Verde entre abril de 2007 e março de 2008.
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Figura 7.2: Gráfico apresentando a variação sazonal da concentração de 222Rn no poço Vale Verde 

durante o período de amostragem. 

O padrão de variação das concentrações de atividade do 222Rn na água 

subterrânea parece refletir as variações na precipitação na região de Amparo. A 

figura 7.3 apresenta a precipitação na região desde outubro de 2006 até dezembro 

de 2007. O máximo de concentração de atividade do 222Rn aparece quatro meses 

mais tarde do que as maiores precipitações de todo o período, que atingiram um 

valor máximo em janeiro de 2007. A precipitação mais modesta ocorrida em torno de 

março de 2007, parece estar refletida no mínimo de concentração de atividade 

observado em torno de julho de 2007. Em julho de 2007, ocorreu uma precipitação 

mais elevada do que o esperado para essa época do ano na região. Esse excesso 

de precipitação parece estar refletido em um aumento discreto da concentração de 

atividade observado nos meses de outubro e novembro de 2007.

Um padrão semelhante foi descrito recentemente por Lucas e Ribeiro (2007) 

para concentrações de atividade de radônio observadas um pouco mais ao sul na 

cidade de Itatiba e no município de Campinas.
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Tabela 7.3: Concentração de atividade de 222Rn dissolvido na água - Poço Vale Verde. As incertezas 

nas taxas de contagem foram obtidas a partir dos dados de repetibilidade e as incertezas nas 

atividades foram obtidas a partir da propagação através da equação 7.1. A incerteza na concentração 

de atividade média das amostras de água corresponde a um desvio padrão da média dos valores das

três alíquotas.

Coletas Taxa de 
contagem das 

alíquotas (cpm)

2  do ajuste à 

lei de decaimento 
radioativo

Atividades 
brutas das 

alíquotas (Bq)

Concentração de 
atividade média 
líquida (Bq/dm3)

2670 ± 140 18,20 2000 ± 130
1ª -13/04/2007 3460 ± 210 19,95 2320 ± 170 1602 ± 70

3270 ± 250 23,52 2110 ± 170

3300 ± 220 27,86 2140 ± 150
2ª -14/05/2007 3680 ± 101 36,65 2138 ± 84 1552 ± 37

3580 ± 210 32,98 2000 ± 130

2660 ± 100 44,76 1541 ± 60
3ª - 22/06/2007 2090 ± 140 37,96 1345 ± 96 1023 ± 60

2310 ± 160 31,11 1292 ± 95

2240 ± 170 29,74 1440 ± 120
4ª -02/08/2007 2340 ± 120 32,91 1610 ± 100 1138 ± 39

2620 ± 150 36,91 1560 ± 100

1960 ± 100 42,10 1464 ± 93
5ª -03/09/2007 2570 ± 200 33,98 1660 ± 140 1174 ± 54

2820 ± 160 30,54 1680 ± 110

2530 ± 130 34,41 1900 ± 120
6ª -08/10/2007 2780 ± 170 29,43 1860 ± 140 1386 ± 19

2450 ± 140 32,68 1810 ± 110

2530 ± 100 35,86 1672 ± 77
7ª -05/11/2007 2620 ± 140 33,40 1940 ± 120 1353 ± 57

3070 ± 180 22,71 1830 ± 120

2630 ± 200 25,57 1700 ± 140
8ª -10/12/2007 2620 ± 170 37,84 1700 ± 120 1251 ± 15

2740 ± 160 24,89 1640 ± 110

2710 ± 180 25,15 1750 ± 120
9ª - 14/01/2008 2650 ± 160 31,32 1780 ± 130 1261 ± 58

2080 ± 120 22,42 1534 ± 91

2560 ± 100 19,38 1690 ± 78
10ª - 15/02/2008 2160 ± 120 37,70 1594 ± 95 1256 ± 37

2630 ± 160 22,71 1770 ± 130

1867 ± 98 37,44 1398 ± 89
11ª - 14/01/2008 2430 ± 160 36,16 1570 ± 110 1085 ± 43

2340 ± 140 37,59 1394 ± 92
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Figura 7.3. Variação da precipitação na região de Amparo entre outubro de 2006 e dezembro de 

2007.
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8. Conclusão

As concentrações de atividade médias foram medidas em águas subterrâneas 

extraídas de dois poços perfurados em rochas metamórficas do Complexo 

Gnáissico-Migmatítico de Amparo. Os poços estão localizados na região urbana do 

município de Amparo no leste do Estado de São Paulo e são continuamente 

bombeados para fornecimento público de água. Os resultados mostraram 

concentrações médias de 337 Bq/dm3 em um dos poços (Seabra) e de 1282 Bq/dm3

no segundo poço (Vale Verde).

Os valores obtidos correspondem ao intervalo de concentrações de atividade 

de 222Rn relatado na literatura para rochas de embasamento metamórfico (ver, por 

exemplo, Asikainen, 1981; Asikainen e Kahlos, 1980; Brutsaert et al, 1981; Hall et al,

1985; Dillon et al, 1991; Zhuo et al, 2001). Embora não sejam altos, quando 

comparados com alguns valores disponíveis na literatura, os valores encontrados 

superam significativamente os valores recentemente relatados para rochas do 

embasamento cristalino em regiões próximas à Amparo. Lucas e Ribeiro (2007) 

relataram concentrações anuais médias de atividade muito mais baixas, entre 26

Bq/dm3 e 76 Bq/dm3, na cidade de Itatiba e no município de Campinas.  

Embora muito diferentes em concentração, os poços apresentaram o mesmo 

padrão de variação de concentração de atividade como função da época do ano. 

Esse padrão parece ser conseqüência de variações na precipitação com máximos e 

mínimos locais de concentração correlacionáveis com máximos e mínimos locais de 

precipitação ocorridos de três a quatro meses antes da observação das variações de 

concentração.

Uma correlação semelhante também foi descrita por Lucas e Ribeiro (2007), 

que argumentaram a respeito do mecanismo de correlação entre as duas 

observações. Durante o período de maior precipitação, água penetra no solo e migra 

através da rocha permeável em direção ao aqüífero fraturado. Durante esse 
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processo, a água se enriquece em radônio através da interação com a matriz da 

rocha. Como o processo de infiltração é lento, o aumento da concentração de 

atividade do radônio se manifesta com retardo em relação ao máximo de 

precipitação. Uma vez que o radônio sofre desintegração radioativa, a diminuição do 

aporte desse gás, devido á diminuição da precipitação, induz a diminuição da 

atividade do gás na água. A falta de estudos sobre a dinâmica da água subterrânea 

nesses aqüíferos torna, no entanto, o argumento extremamente especulativo. 
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