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RESUMO 

 
O radônio-222 é um gás radioativo, produto do decaimento do urânio-238, emissor de partículas alfas e 

representa mais 50% da dose de radiação natural recebida pela população. Sendo assim, é essencial a 

monitoração desse gás. Para a medição indoor (ambientes fechados), podem ser utilizados detectores do estado 

sólido, sendo mais comumente utilizado o CR-39. Para a monitoração com o uso de CR-39, as partículas alfas, 

geradas pelo radônio-222 e os radionuclídeos filhos, incidem sobre a superfície do detector e geram traços. Para 

relacionar a densidade de traços por área de exposição em ambientes com concentração de atividade 

desconhecida, é necessário determinar o fator de calibração. Portanto, o objetivo desse estudo foi a calibrar 

detectores do tipo CR-39, para implementação da metodologia de determinação de radônio no CRCN-NE. Para 

determinar o fator de calibração dos CR-39, foram realizadas 19 exposições dos detectores na câmara de 

calibração (RN1-CRCN) do CRCN-NE, à uma atividade de 5,00 kBq m-3, com o tempo de exposição variando 

de 24 à 850 horas. Para a revelação dos detectores, foi utilizado hidróxido de sódio, em banho termostátizado a 

90°C durante 5 horas. A contagem de número de traços por unidade de campo foi realizada com auxilio de 

microscopia óptica com aumento de 100 vezes, sendo lidos 30 campos por dosímetros. Como resultado, foi 

obtido o fator de calibração, sendo observada a resposta linear da densidade de traços em função da exposição. 

Os resultados possibilitam a utilização do CR-39 na determinação de radônio-222 pelo CRCN-NE. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Radônio-222 (222Rn), proveniente do decaimento do Urânio-238, em condições normais de 

temperatura e pressão, encontra-se na forma de gás incolor. Esse gás é naturalmente radiativo, 

decai por emissão alfa e representa mais da metade da percentagem da dose de radiação em 

que a população se encontra naturalmente exposta. Sendo assim, é de extrema relevância o 

estudo de métodos de detecção desse gás radioativo.  

 

Em ambientes fechados, se faz o uso de detectores de traços nucleares do estado sólido, 

sendo o mais utilizado o CR-39. Esse detector é um polímero transparente que possibilidade 

um contraste ideal entre os traços e o corpo do próprio detector. O dosímetro apresenta como 

vantagens, em relação a outros detectores, a insensibilidade à radiação eletromagnética, 

estabilidade química, além de ser considerado um dosímetro de baixo custo [1].  
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As partículas alfas, geradas pelo 222Rn e seus radionuclídeos filhos incidem sobre o CR-39 e 

geram traços latetes, a partir desses traços pode-se calcular a atividade específica do 222Rn no 

ambiente. Para que os traços se tornem visíveis, é feita uma revelação química, onde a 

solução utilizada degrada a região já danificada pelos traços, tornando os traços ampliados. A 

análise do detector, através da microscopia óptica, determina a quantidade de traços por 

campo que resulta na densidade de traços (traços cm-²), que é proporcional a concentração do 
222Rn. 

 

Na determinação da concentração de 222Rn, além da densidade de traços (D), é utilizado o 

tempo de exposição (t) e o fator de calibração (f), conforme é descrito na equação 1. 

 

 

(1) 

 

Desse modo, o objetivo foi a calibração dos detectores, do tipo CR-39 para a implementação 

da metodologia da determinação de 222Rn no Centro Regional de Ciências Nucleares do 

Nordeste (CRCN/NE). 

 

2. MATERIAS E METÓDOS  

2.1. Ambiente de exposição para calibração 

 

A exposição dos dosimetros CR-39 para calibração foi em ambiente controlado em umidade e 

temperatura, utilizando a câmara RN1-CRCN (Figura 1). Essa câmara foi produzida no 

CRCN-NE/CNEN, baseada nos estudos desenvolvidos por Sheweikani e Raja (2005) [2]. A 

câmara apresenta dimensões externa de 100 cm de comprimento, 85 cm de largura, 100 cm 

de altura e possuí um volume ativo de 814,42 ± 0,76 L, além de uma válvula de entrada e 

uma válvula de saída do 222Rn gerado por uma fonte externa a câmara [3]. 

 

 
 

Figura 1: Câmara RN1-CRCN. 
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Durante o ensaio, além da RN1-CRCN, foi utilizada uma fonte de 226Ra com atividade de 

105 kBq, modelo PYLON RN-1025-100, produzido pela Pylon Eletronics, Canadá, com taxa 

de produção constante de 222Rn e o detector alphaGUARD, que fez a monitoração do 

crescimento da concentração de 222Rn a partir da amostragem constante do ar presente na 

câmara RN1-CRCN. 

 

No ensaio, o gás foi arrastado da fonte, devido ao fluxo constante de ar de 2,5 L min-1, para o 

interior da câmara, onde já continham os dosímetros. O ar na câmara foi direcionado ao 

sistema de exaustão, de forma a manter pressão constante do sistema. O detector 

AlphaGUARD realizava o monitoramente da concentração de 222Rn interior da câmara e 

avaliou o crescimento até a concentração de saturação. 

 

Doze dosímetros do tipo CR-39 foram utilizados nos ensaios de calibração, sendo dois 

brancos analíticos. Os tempos de exposição dos doze dosímetros utilizados foram diferentes, 

caracterizando exposições diferentes.  

2.2. Revelação do CR-39 

 

Seguida da exposição dos dosímetros, os mesmos passaram pela revelação química, com a 

solução de Hidróxido de Sódio (6,25 mol L-1), em banho termostátizado, durante 5 horas a 

90°C [1].  

2.3. Leitura de traços do CR-39 

 

Uma vez revelados, os dosímetros visualizados em microscopia óptica com um aumento de 

100 vezes. O microscópio óptico utilizado esteve acoplado a uma câmara digital, onde foram 

fotografados 30 campos aleatórios de cada dosímetros, as imagens dos campos foram 

armazenadas em um computador e os traços de cada campo foram contados manualmente [1]. 

 

2.4. Cálculo da densidade de traços  

 

Para encontrar a densidade de traços de cada dosímetro (traços cm-²), foi empregada a 

equação 2: 

 

 

(2) 

 

Onde, t são os traços totais de cada dosímetro e c é a área referente ao campo. 

  

2.5. Determinação do fator de calibração 

 

Para a obtenção do fator de calibração do CR-39, foi utilizada a equação 3: 

 

 

(3) 

 

Onde, D é a densidade de traços e E a Exposição (Bq m-3 dia). 
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3. RESULTADOS 

 

Na exposição dos dosímetros, as partículas α, produto do decaimento do 222Rn incidiu sobre a 

superfície do dosímetro, gerando traços que podem ser observados na Figura 2. 

 

  
Branco Tempo de exposição 1 dia 

  
Tempo de exposição 2 dias Tempo de exposição de 13 dias 

  
Tempo de exposição 14 dias  Tempo de exposição 21,5 dias 

  
Tempo de exposição 24,5 dias Tempo de exposição 28,5 dias 

  
Tempo de exposição 31,5 dias Tempo de exposição 35,5 dias 
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Figura 2: Imagem dos dosímetro após a exposição e a revelação química. 

. 

Seguindo a equação do fator de calibração, se fez necessário o calculo médio da densidade de 

dos traços e da exposição dos dosímetros (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Densidade de traços de cada dosímetro 

 

Tempo 

de exposição (dia) 

Exposição  

(Bq m-3 dia) 

Densidade de traços  

(traços cm-²) 

1  5.079 ± 8 1.071 ± 249,24 

2  9.978 ± 15 2.459 ± 255,14 

7,8 39.479 ± 59 3.916 ± 364,64 

12,7 64.602 ± 97 8.567 ± 290,97 

14 70.887 ± 106 11.303 ± 305,40 

21,5 108.881 ± 164 22.624 ± 358;93 

24,5 124.118 ± 187 28.696 ± 384,50 

28,5 144.434 ± 217 22.842 ± 359.69 

31,5 159.671 ± 239 28.254 ± 981.72 

35,5 179.987 ± 270 26.809 ± 376,20 

 

A partir dos dados da Tabela 1, pode-se obter o fator de calibração do CR-39, que foi de 

6,090 (traços cm-2)/(Bq m³ dia), com o fator de regressão de 0,99. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O estabelecimento experimentalmente do fator de calibração do CR-39 para a determinação 

de Radônio-222 proporciona uma melhor conduta do procedimento de monitoração desse gás 

no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, servindo posteriormente para o uso 

da mediação do Rn²²² no ar. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e ao Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. MIRANDA, M.V.F.E.S. Estudo dos níveis de emanação de 222Rn presentes nos materiais 

radioativos de ocorrência natural – NORM. tese de dissertação de mestrado, 

UFRJ/COPPE, Rio de Janeiro-RJ, 2009. 

 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

2. SHWEIKANI, R.; RAJA, G.. Design, Construct and test a calibration radon chamber. 

Radiation Measurements, v. 40, 9. 316-319, 2005. 

 

3. FARIAS , E. E. G. Exalação de Radônio-222 em solos: parâmetros para modelagem e 

métodos de determinação. Universidade Federal de Pernambuco. Tese (Doutorado), 

Tecnologias Energéticas e Nucleares, p. 59-78, 2016. 

 

 


	CALIBRAÇÃO DE DETECTORES DO TIPO CR-39 PARA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DE RADÔNIO-222 NO CRCN-NE
	RESUMO
	1. INTRODUÇÃO
	2. MATERIAS E METÓDOS
	2.1. Ambiente de exposição para calibração
	2.2. Revelação do CR-39

	3. RESULTADOS
	A partir dos dados da Tabela 1, pode-se obter o fator de calibração do CR-39, que foi de 6,090 (traços cm-2)/(Bq m³ dia), com o fator de regressão de 0,99.
	3. CONCLUSÃO
	AGRADECIMENTOS
	REFERÊNCIAS

