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Resumo–Este artigo apresenta os resultados da calibração do sistema de detecção de Radônio-222 utilizado por 

laboratórios especializados em medição de radiação natural proveniente deste gás. Os grupos de pesquisa da 

UTFPR, do CDTN/CNEN, da UFRN e do IRD/CNEN realizaram a pesquisa em conjunto. Os detectores ficaram 

expostos em ambientes isolados com fontes radioativas calibradas. O trabalho contou com o auxílio de quatro 

equipamentos de monitoração de medidas instantâneas de radônio (Professional Radon Monitor AlphaGUARD) 

responsáveis por medir a concentração do gás no ambiente experimental criado.A calibração resulta em uma 

equação que relaciona o número de traços encontrado no detector de estado sólido CR-39 (Track-Etch Detector) 

com a concentração do gás radônio presente no ambiente. Os resultados obtidos são compatíveis com a 

calibração realizada previamente pelo NIRS (NationalInstituteofRadiologicalSciences, Japão) que utilizou alto 

nível de concentração no ar. O presente resultado de calibração possibilita extrapolar a curva de calibração do 

CR-39 para valores médios e baixos de atividade radioativa. 

 

Palavras-chave:Calibração; Radônio; detector CR39; AlphaGUARD.  

 

Abstract- This paper presents the results of the calibration of the Radon-222 detectors used by the Laboratories 

specializing in measuring natural radiation from this gas. The research was conducted in collaboration between 

UTFPR, CDTN/CNEN, UFRN and IRD/CNEN. During the calibration the detectors were exposed in isolated 

chambers with radioactive calibrated sources. The calibration procedure was supported with four instant radon 

monitorsAlphaGUARD (SAPHYMO Co.) responsible for radon activity measurements in the experimental 

chamber. The calibration procedure resulted an equation that relates the number of tracks found in solid-state 

detector CR-39 (Track-Etch detector) with the concentration of radon in the atmosphere. Obtained results are 

compatible with previously performed calibration at the National Institute of Radiological Sciences (NIRS, 

Japan) using high activity levels of radon in air. Present results of calibration give the possibility to expand the 

calibration curve of CR-39 for medium and low activity levels of radon. 
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INTRODUÇÃO 

 

O radônioRn-222 é um gás radioativo, do produto do decaimento do rádio Ra-226, da 

série do urânioU-238 e, ao ser inalado, passa a ser um causador potencial de câncer de 



pulmão. O radônio produzido nas rochas e solos difunde-se através do solo e por lençóis 

freáticos até a superfície terrestre. A meia-vida doRn-222 é de 3,8 dias, portanto, uma parte 

considerável do gás chega à atmosfera [1], [2]. 

 O solo do Paraná contém grande variedade de rochas graníticas, que contém urânio e 

tório em sua composição, o que pressupõe uma contribuição importante de radônio para a 

atmosfera. Além disso, o clima mais frio da região Sul rege um comportamento diferenciado 

nas residências, que costumam ter suas janelas fechadas durante a noite e grande parte do dia, 

o que representa uma possível maior concentração de radônio indoor. 

ORn-222 pode se incorporar à atmosfera interna por meio da difusão dos materiais de 

construção ou do solo, através das rupturas na fundação. O radônio contido em água e exalado 

dos materiais de construção pode contribuir para a concentração no interior de uma 

construção, mas, na maioria dos casos, essa concentração é considerada pequena quando 

comparada com o gás proveniente do solo sobre o qual a edificação foi construída [3].No 

entanto, altas concentrações de radônio na água podem levar a altas concentrações no ar, 

dependendo dos fatores que afetam a difusão do gás no ambiente [4]. 

Para detecção de radônio vários tipos de detectores são utilizados. Existem detectores 

passivos, do tipo CR-39, monitores de medidas instantâneas, como o AlphaGUARD[5] dentre 

outros. 

 Este artigo apresenta o resultado da calibração de detectores de radioatividade natural 

(CR-39 em câmaras de difusão) através do uso de fonte de Rádio-226 obtido pelo grupo de 

pesquisa do Laboratório de Radiações Ionizantes da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR). A calibração constitui em um trabalho conjunto dos grupos de pesquisa de 

radioatividade natural do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), da 

UTFPR, do Instituto de Radioproteção e Dosimetria do Rio de Janeiro (IRD) e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O trabalho foi realizado no 

Laboratório de Radônio do CDTN em Belo Horizonte – Minas Gerais. 

 A necessidade de comparação entre os dados e padronização das medidas justifica a 

importância do trabalho realizado. As equipes envolvidas na intercomparação e na calibração 

de detectores de radônio têm experiência na utilização deste tipo de detector, utilizado 

principalmente para medir a concentração do gás radônio presente no ambiente. 

 

METODOLOGIA 
 

 O trabalho constituiu em calibrar detectores de radônio utilizando-se altas e baixas 

taxas de exposição ao gás advindo de fontes calibradas de radônio gerado a partir do Ra-226. 

O trabalho contou com o auxílio de quatro equipamentos de monitoração de medidas 

instantâneas de radônio (Professional Radon Monitor AlphaGUARD) (um deles pertencente 

ao grupo da UTFPR) e cerca de 50 detectores de estado sólido CR-39 (Track-EtchDetectors) 

instalados em câmaras de difusão (26 pertencentes à UTFPR). O sistema de detecção de 

radônio (CR-39 em câmaras de difusão) foi calibrado de acordo com o resultado obtido pelo 

equipamento AphaGUARD. 

 

AlphaGUARD. O equipamento AlphaGUARD é um aparelho portátil e compacto para 

medidas instantâneas de concentração de radônio e de parâmetros ambientais como 

temperatura pressão e umidade [6]. O aparelho tem eficiência comprovada na detecção de 

radônio, resposta rápida aos gradientes de concentração, bem como não necessita de cuidados 

específicos especiais de manutenção para operações de longo prazo. 

 

Câmaras de Difusão.O sistema de detecção utiliza-se de câmaras descritas no trabalho [7], 

que possuem volume sensível de 7,1 cm³ na forma de semi-esfera com três centímetros de 



diâmetro. A câmara é composta por uma tampa vazada para a passagem de ar. Na entrada da 

câmara são colocados filtros de microfibra de vidro GF 52/C, com diâmetro de 37 mm para a 

absorção dos aerossóis que podem prejudicar o detector CR-39 instalados em seu interior 

[8].A figura 1 mostra uma imagem da câmara de difusão. 

 

 
 

Figura 1. Câmara de difusão utilizada no sistema de detecção de Radônio. 

 

Detectores CR-39.O detector CR-39, mostrado na figura 1, é da família dos TED(Track-

EtchDetectors)com cerca de 1cm² de área exposta, sensível à radiação alfa, escolhido devido a 

fatores que incluem sua boa sensibilidade, estabilidade, alto grau de transparência óptica e 

facilidade de aquisição e instalação [6]. 

 

Fontes de Rádio-226.Duas fontes de radônio foram utilizadas na calibração. Ambas 

produzem Radônio-222 gerado pelo Rádio-226 contido na mesma. Uma das fontes utilizadas 

é o modelo 2000A (PYLON), uma fonte de laboratório ideal para aplicações que exigem a 

dispersão passiva do gás radônio que fornece quantidade calibrada do gás. A concentração de 

radônio é dispersa passivamente no ambiente. O rádio contido na fonte permanece dentro da 

mesma quando a tampa está aberta e o radônio é completamente disperso [9]. Além disso, a 

fonte 2000A de rádio dentro do ambiente continua emanando radônio com uma taxa 

constante. Outra fonte utilizada foi aNIST standadreference material (SRM 4968). Esta fonte 

consiste em uma solução de Rádio-226 encapsulado que emana uma quantidade conhecida de 

Radônio-222 [10]. O Radônio acumulado deve ser transferido para o container por meio de 

mangueiras conectadas com a cápsula da fonte e por fluxo forçado por uma bomba de ar. A 

figura 2 apresenta as fontes utilizadas. 

 

 
 

Figura 2 – Fontes de Radônio-222 utilizadas. Esquerda: fonte 2000A (PYLON). Direita: fonte 

NIST - SRM 4968. 

 

Containers. Dois containers de metal para exposição dos detectores CR-39 (em circuito 

fechado), hermeticamente lacrados, sendo um de volume maior (210,5 L) para medidas de alta 

exposição, e um de menor volume (101,1 L) para a baixa exposição foram utilizados para 

isolar o sistema de calibração. 



Procedimentos empregados.Primeiramente os equipamentos de detecção de radiação foram 

preparados. Os quatro aparelhos AlphaGUARD foram configurados para a função de 60 

minutos-DIFF (modo de difusão do equipamento) e três deles tiveram sua placa metálica, 

localizada lateralmente, removida. As câmaras de difusão, responsáveis por abrigar os 

detectores CR-39, foram montadas de acordo com a figura 1. 
Medidas prévias de background (BG) do equipamento AlphaGUARD da UTFPR 

foram realizadas em sistema fechado com fluxo de ar de 0,5L/min na configuração de 

1minFLOW. Um total de 03 detectores CR-39 pertencentes à UTFPR também foram 

separados com o objetivo de obter o valor de concentração de radônio referente ao 

background do ambiente externo. 
 Antes do posicionamento dos detectores os containers receberam um fluxo interno de 

nitrogênio comprimido para que qualquer umidade fosse retirada de seu interior antes da 

instalação dos equipamentos de medição e das fontes de radioatividade. 

 As câmaras de medição foram colocadas nos containers de calibração juntamente com 

os equipamentos AlphaGUARD que, por sua vez, foram posicionados de forma que seus 

visores pudessem ser vistos pelos observadores através de uma janela de vidro presente na 

tampa de abertura dos containers (figura 03). Isso permitiu a monitoração visual do 

experimento durante seu tempo de realização. Os valores fornecidos instantaneamente pelos 

AlphaGUARD também foram acompanhado por meio de software através da conexão de 

cabos inseridos nos containers que possibilitaram ligar o equipamento de monitoração a um 

computador externo. A figura 3 mostra a montagem experimental. 

 

 
 

Figura 3 – Montagem experimental 

 

No container de 210,5 L (alta concentração de radônio) foram colocados dois 

monitoresAlphaGUARD, sendo um pertencente ao CDTN e outro a UFRN, e 27 detectores 

passivos sendo 10 detectores CR-39 do CDTN, 13 detectores CR-39 da UTFPR e 04 

detectores tipo eletreto LLT de propriedade do CDTN. 

Em seguida, a fonte de rádio Ra-226(2000A-PYLON) com atividade de 3,379 kBq foi 

colocada no interior do container que foi fechado hermeticamente possibilitando, assim, uma 

expectativa de concentração de radônio de 16kBq/m
3
 dentro do container, denominada de alta 

exposição. A exposição durou aproximadamente 72 horas, com os equipamentos ligados e um 

ventilador tipo cooler, posicionado no interior do container, ligado com o intuito de 

homogeneizar o ar.  

No interior do segundocontainer constaram doisAlphaGUARD ligados (um 

pertencente ao CDTN e outro a UTFPR),  10 detectores passivos CR-39 da UTFPR, 10 

detectores CR-39 do CTDN e 3 detectores tipo eletreto de propriedade do CDTN. 



Para o segundo container foi utilizada a fonte deRa-226 (SRM 4968), com atividade 

de 0,458kBq, para obtenção de um ambiente de, aproximadamente, 4 kBq/m
3
, denominado de 

baixa exposição. Porém, a fonte não foi inserida no container, como no caso de alta 

exposição, mas foi acoplada ao mesmopor meio de um sistema de mangueiras com bomba de 

ar para que a concentração de radônio, proveniente do decaimento doRa-226, fosse transferida 

de uma única vez para seu interior. O mesmo foi fechado hermeticamente sem perturbações 

ou distúrbios por 14 horas, antes da liberação da fonte de rádio, segundo as recomendações do 

SAPHYMO[10] sobre procedimentos de calibração usando fonte padrão NIST(SRM 

4968).Durante esse tempo os AlphaGUARD registraram os valores de background dentro do 

container. 

Após o período e 12h uma bomba de ar foi ligada com fluxo 1 L/min por 15 minutos 

permitindo que o ar expelido pela bomba entrasse no bulbo de vidro da fonte de rádio e 

direcionasse o radônio gerado pela fonte para o interior do container. Em seguida, a bomba de 

ar foi desligada, as válvulas da fonte fechadas, as mangueiras desconectadas e o container 

permaneceu fechado por mais 29 horas para que as medidas de concentração de radônio 

fossem obtidas pelos equipamentos passivos e ativos dispostos no ambiente. 

 Ao final dos processos de medidas, nos ambientes de alta e baixa exposição, os 

containers foram abertos no ambiente do laboratório, sob pressão negativa, para que o radônio 

liberado dos containers fosse forçado a sair pelas janelas do ambiente.  

Os detectores CR-39 foram submetidos à revelação química em solução de 6,25M de 

NaOH a 70°C, em banho maria, por 14 horas. A contagem dos traços foi feita de forma 

manual, em microscópio óptico, aumento de 100 vezes, com auxílio de um contador 

automático e uma tela de divisão da área de visualização. A área útil considerada foi de 

0,43cm
2
, área que permite boa varredura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho de calibração feito anteriormente pelos mesmos grupos de pesquisa em 

laboratório especializadoNIRS (NationalInstituteofRadiologicalSciences, Japão)[11] levou à 

equação 1 que relaciona o número de traços contados com a concentração de Rn-222 no 

ambiente. 

 

     𝐶 =  405 ± 30 𝑛     (1) 

 

onde 𝐶 é a concentração de radônio em Bq/m³ do local medido e 𝑛 é o número de traços/hora 

de exposição em 1cm² do detector. 

As concentrações no container de baixa exposição medida pelo equipamento 

AlphaGUARD, bem como o número de traços nos detectores estão apresentados nas tabelas 1 

e 2. 

 

Tabela 1 – Concentração medida pelo equipamento AlphaGUARD no container de 

baixa exposição. 

 

AlphaGUARD (baixa exposição)  

  Concentração (Bq/m³) Erro (Bq/m³) 

𝐶𝐵𝐺  (background) 14,31 28,72 

𝐶1 23,13 5,36 

𝐶2 3904,00 310,00 

 

 



Tabela 2 – Número de traços lido após revelação dos detectores CR-39. 

 

CR -39 (área lida: 0,43 cm²) 

  Número de traços (baixa exposição) 

  127 171 107 131   Número de Traços 

(background) 121 105 141 189   

133 118 

   

52 

Número de traços (alta exposição) 

 

69 

794 874 953 927   72 

871 970 984 818 

  808 565 731 762 

  974 

      

Como o AlphaGUARD pertencente ao grupo de pesquisa da UTFPR não mediu a 

concentração de Rn-222 dentro do container de alta exposição, apenas os dados obtidos à 

baixa exposição do gás será utilizado, pois os resultados dos outros grupos ainda não foram 

compartilhados. 

Os dados experimentais obtidos pelo equipamento AlphaGUARD dentro do container 

de baixa exposição estão apresentados na figura 4. Observa-se na figura 4 que nas primeiras 

14 horas a concentração de Rn-222 permaneceu constante igual à 𝐶1, em seguida verifica-se 

que há um crescimento linear brusco devido à abertura da fonte NIST (SRM 4968) e ao longo 

das 29 horas há diminuição da concentração que se deve ao decaimento do Rn-222 cuja meia 

vida é 3,8 dias. 

 

 
 

Figura 4 – Gráfico obtido pelo equipamento AlphaGUARD que mostra como a 

concentração de Rn-222 variou no tempo. 

 

O número médio N de traços lido nos detectores expostos à baixa concentração de 

radônio é dado pela equação 2. Em que: 𝜂 é a eficiência, 𝐴 é a área do detector CR-39, 𝐶1 é a 

concentração medida nas primeiras 14 horas, 𝐶2 é a concentração máxima, 𝑡1 é o tempo em 
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horas antes de introduzir Rn-222 no container (14 horas), 𝑡2 é o tempo em horas que a bomba 

de ar ficou ligada (15 minutos), 𝑡3 é o tempo em horas que o equipamento AlphaGUARD 

ficou dentro do container após introduzir o gás (29 horas) e 𝑇1/2 é a meia vida em horas do 

Rn-222. 

 

  𝑁 = 𝜂 ∙ 𝐴  𝐶1 ∙ 𝑡1 +  
𝐶1+𝐶2

2
 ∙ 𝑡2 + 𝐶2 ∙  

−𝑇1/2

𝑙𝑛2
 ∙  𝑒𝑥𝑝  −

𝑡3 ∙𝑙𝑛2

𝑇1/2
 − 1   (2) 

 

Assim, pode-se obter o valor do coeficiente de calibração 𝜂, apresentado na equação 3, 

com sua incerteza associada. 

 

     𝜂 = (3,07 ± 0,22) ∙ 10−3    (3) 

 

A partir dos cálculos obteve-se a equação 4 que representa o resultado dos trabalhos de 

calibração e servirá, posteriormente para a intercomparação entre os grupos envolvidos nesta 

pesquisa. 

 

     𝐶 =  325,7 ± 23,8 𝑛     (4) 

 

onde 𝐶 é a concentração de radônio em Bq/m³ do local medido e 𝑛 é o número de traços/hora 

de exposição em 1cm² do detector. 

Percebe-se que há diferença entre o resultado encontrado pelo NIRS [11], apresentado 

pela equação 1, e o encontrado pelo laboratório da UTFPR, apresentado pela equação 

4.Todavia o laboratório do Japão utilizou alto nível de concentração na câmara de calibração e 

esta disparidade nos resultados está associada ao caráter não linear do número de traços em 

função da concentração de Rn-222 marcados no detector CR-39.Este resultado de calibração 

possibilita extrapolar a curva de calibração do CR-39 para valores médios e baixos de 

atividade radioativa. 

Além disso, o decrescimento da concentração de Rn-222, observado na figura 4 durante 

as últimas 29 horas, pode ser utilizado para verificar se há vazamento do gás ou se há 

contaminação dentro do container. Basta ajustar aos dados experimentais a curva exponencial 

teórica de decaimento da concentração de Rn-222. Entretanto, deixa-se esta verificação para 

trabalhos futuros. 

 



CONCLUSÕES 

 

O trabalho de calibração dos detectores de radônio feitos pela UTFPR, CDTN/CNEN, 

IRD/CNEN, UFRNlevou à equação de calibração que permite cálculos de concentração de 

radônio em ambientes por meio de detectores do estado sólido CR-39. O trabalho de 

intercomparação entre os grupos de pesquisa está em andamento e os resultados deverão 

propiciar uma sistemática mais uniforme e padronizada, além de propiciar um tratamento dos 

dados que permita uma identificação mais aprimorada dos erros associados às medidas. 
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