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RESUMO 

 
Os métodos e instrumentação usados para medição da concentração de radônio precisam ser calibrados para 

obterem resultados precisos. O detector Nuclear Track Detector é considerado o principal método de análise das 

pesquisas de radônio. Sendo assim, o Laboratório de Radioatividade Natural do CDTN/CNEN utiliza o detector 

CR-39 (Landauer) para medição da concentração de radônio em residências, locais de trabalho, minas 

subterrâneas, solos e em circuitos de exalação. Estudos epidemiológicos revelam a forte relação entre o câncer 

de pulmão e a exposição de radônio. Por isso, é importante monitorar esse gás e sua progênie, a fim de avaliar o 

risco radiológico. As partículas alfa emitidas pelo radônio e sua progênie deixam traços no CR-39, devido às 

interações Coulombianas com os átomos do material. A densidade líquida de traços é convertida em 

concentração de radônio por meio de um fator de calibração obtido em sistemas calibrados. Inserido nessa 

preocupação global, este trabalho visa determinar o fator de calibração do LRN/CDTN. Para tanto, os detectores 

CR-39 foram colocados dentro das câmaras de calibração, juntamente com dois detectores AlphaGUARD 

(Saphymo GmbH)  e  fontes de Ra-266 com atividades de 3,379 kBq ou 0,483 kBq, referenciadas pelo NIST. A 

partir disso, obtiveram-se seis níveis de exposição, os quais foram: 44 kBq.d.m
3
, 4 kBq.d.m

3
, 3 kBq.d.m

3
, 15 

kBq.d.m
3
, 30 kBq.d.m

3
, 26 kBq.d.m

3
. O fator de conversão entre a densidade líquida de traços e o tempo 

integral de exposição obtido foi K= 52,028 ± 0,752 [(densidade de traços.cm
-2

)/(kBq.d.m
-3

)]. Após a 

determinação do fator de conversão, este foi usado para medir a concentração de radônio em minas 

subterrâneas, obtendo resultados de concentração entre 122 ± 24 a 7384 ± 517 kBq.m
-3

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os detectores Solid State Nuclear Track Detectors – SSNTD’s foram desenvolvidos para 

detectar partículas pesadas e fragmentos de fissão e, subsequentemente, utilizados para 

medições de radônio. A monitoração alfa por meio de detectores de traços, conhecida 

também como método passivo, é considerada o principal método de análise em pesquisas de 

radônio [1].  

 

Os detectores SSNTD possuem uma série de vantagens sobre os outros detectores, são elas: 

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

revelados, boa eficiência de detecção, estabilidade da eficiência com o tempo, possibilidade 

de diferenciar traços revelados devido à presença de prótons, partícula alfa e fragmentos de 

fissão. Além disso, diferenciam-se, também, traços revelados devido ao mesmo tipo de 

partícula, mas com energias diferentes [2]. Os materiais sensíveis às partículas alfa são 

empregados, todavia, os mais conhecidos englobam os seguintes polímeros: LR 115 (nitrato 

de celulose, C5H8O9N2), Makrofol, Lexan (policarbonato, C16H14O3) e o CR-39 

(carbonato diglicol alílico, C12H18O7) [3]. O detector CR-39 tornou-se o detector de traços 

mais utilizado para a monitoração de radônio no meio ambiente, por conta da sua alta 

sensibilidade e estabilidade à ionização contra várias condições ambientais e alto grau de 

clareza óptica [1]. Como detector de traços nucleares, o CR-39 apresenta uma grande 

vantagem além de sua eficiência, que é o fato dele ser totalmente amorfo, o que faz com que 

os traços sejam bastante regulares. Outra vantagem é que, como o CR-39 é um plástico muito 

transparente, o que proporciona um bom contraste entre os traços e o próprio corpo do 

detector, facilitando a observação ao microscópio óptico. Adicionalmente, a todas essas 

vantagens, podemos acrescentar o fato do CR-39 ser um plástico resistente contra possíveis 

danos ocasionados por condições ambientais, como temperatura, umidade, ação corrosiva de 

poluentes, entre outros [3]. 

 

A medição de radônio utilizando tal técnica é fundamentada em princípios simples. Em 

contrapartida, na prática, torna-se difícil a manutenção da qualidade. A qualidade das 

medidas é garantida pelo uso exato das mesmas condições de processamento e controle 

restrito. Entretanto, vários fatores afetam diretamente a prática, os quais são: o material do 

detector, as variáveis ambientais, o processamento e a contagem dos traços, a influência do 

processo de fabricação na sensibilidade do detector, o armazenamento impróprio dos 

detectores, a idade dos detectores, as mudanças no ataque químico e a eficiência na contagem 

dos traços [1].  

 

Diante disso, muitas dessas razões podem ser eliminadas adotando uma calibração individual 

do laboratório. Essa calibração consiste em determinar o fator de proporcionalidade entre a 

densidade líquida de traços e a exposição de radônio. O emprego dos SSNTD em estudos de 

radônio requer a calibração, a qual deve ser conferida periodicamente com a participação de 

programas de intercomparação [1].  

 

Posteriormente, com os detectores CR-39, devidamente calibrados e com o fator de 

proporcionalidade estimado, torna-se possível à aplicação dos mesmos [8,9].  A detecção do 

radônio é de extrema importância em estudos de dosimetria ambiental, haja vista a relação 

entre exposição ao radônio e sua progênie e câncer de pulmão. [5,6].  
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Cabe ressaltar que o grupo de pesquisa do Laboratório de Radioatividade Natural – LRN do 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN executa medições de radônio em 

residências, em locais de trabalho, minas subterrâneas, solos, águas e em circuitos de 

exalação, utilizando o detector sólido de traços CR-39. Dentre essas, destaca-se as medições 

em minas subterrâneas. Sabe-se que todo processamento mineral libera radionuclídeos de 

meia vida longa e curta, originadas do decaimento do urânio e do tório, podendo gerar 

exposição potencial aos mineiros. Os mineiros são expostos internamente ao radônio, torônio 

e produtos de decaimento de meia vida curta e externamente pela radiação gama proveniente 

das paredes e poeira das minas [7]. 

 

A principal fonte de exposição em minas subterrâneas é o radônio, que é produto do 

decaimento do rádio presente no corpo mineral e por recuo emana da matriz sólida dos 

materiais para os interstícios dos grãos preenchidos com ar ou água ou para os planos de 

fraturas das rochas. Quando minas subterrâneas são abertas, o radônio é transportado, por 

difusão molecular ou fluxo convectivo no sentido da superfície, onde a porção que não decaiu 

no percurso exala para o interior das galerias. As concentrações de radônio do ar variam 

substancialmente na atmosfera das minas subterrâneas dependendo da formação geológica, 

do teor de urânio, tório e rádio, da taxa de exalação de radônio devido às diferenças de 

pressão, do grau de diluição, da porosidade, da umidade, do tipo de mina, da idade do ar 

dentro da mina e das condições de trabalho, destacando o grau de ventilação [7]. 
 

O radônio, após exalado, migra através das correntes de ventilação e forma seus produtos de 

decaimento de meia-vida curta: 
218

Pb, 
214

Pb, 
214

 Bi e 
214

 Po [10]. Esses radionuclídeos anexam 

ás partículas de aerossóis presentes no ar, formando as chamadas progênies do radônio 

anexadas. Ao serem inaladas, essas podem ser depositadas no sistema respiratório, 

especialmente no trato respiratório superior e, ao decaírem. 

 

Estudos epidemiológicos revelam a forte correlação entre o câncer de pulmão e a exposição 

de radônio. O radônio foi reconhecido como um fator carcinogênico em 1986 pela 

Organização Mundial da saúde [11]. Mais de 50% da dose total de fontes naturais é atribuída 

ao radônio inalado e sua progênie. Desta forma, nos últimos anos houve um grande interesse 

científico para a monitoração deste gás [5,6]. 

 

Nesse contexto, o presente trabalho visou determinar o fator de calibração dos detectores 

SSNDT, do tipo CR-39, para o LRN/CDTN e aplicá-lo nas de radônio em minas 

subterrâneas. Em destaque, nas medições realizadas em minas subterrâneas, as quais fazem 

parte do Projeto Radônio, o qual é conduzido pela Comissão Nacional de Engenharia Nuclear 

– CNEN.  

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Preparação dos detectores CR-39 

 

O detector CR-39 é feito de carbonato diglicol alílico. O detector, de tamanho 1x1,5 cm, foi 

aderido na tampa da câmara de difusão: um cilindro de 2 cm de altura e 4 cm de diâmetro. 

Nesse sistema, o radônio passa através de um filtro presente na tampa na câmara; o filtro 

previne a entrada dos produtos decaimento do radônio [9]. 
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A técnica SSNTD, utilizando detectores CR-39, consiste no uso de um dispositivo, no qual 

partículas alfa ficam registradas na forma de traços ou furos latentes. Muitos modelos foram 

propostos para explicar os mecanismos de formação dos traços latentes. Para os polímeros, 

que pertencem à categoria dos detectores sólidos orgânicos, as cadeias poliméricas são 

destruídas pelo processo primário de ionização e pelos elétrons secundários que recuam após 

a colisão com a partícula incidente [3]. 

 

As partículas carregadas produzem danos decorrentes das suas interações coulombianas com 

os átomos do material. Esses danos são da ordem de 30 Å a 100 Å e são conhecidos como 

traços latentes, sendo visíveis apenas por um microscópio eletrônico, com um aumento da 

ordem de 105 x. Um critério para a formação do traço latente é a Perda de Energia 

Específica: 

 

 -dE/dx                                                           (1) 

 

Onde, a partícula carregada deposita energia ao longo de sua trilha, quando penetra no 

polímero. Essa perda de energia possui um valor específico mínimo requerido, para que o 

dano seja severo e torne-se revelável como traço [3]. 

 

A cada exposição, alguns detectores são separados como background. Esses são mantidos 

juntos com os que serão expostos dentro de uma sala com background reduzido, sendo este 

considerado um dos menores do mundo. 

 

2.2. Exposição  

 

Para o procedimento de calibração, os detectores de radônio foram submetidos em seis níveis 

de exposição, denominados Circuito I, II, III, IV, V e VI, cujas características técnicas de 

cada circuito variaram de acordo com o nível de exposição esperado para a calibração. As 

informações técnicas de cada circuito são apresentadas na Tabela 1. 

 

Em cada circuito, além dos detectores SSNTD do tipo CR-39, expôs-se também dois 

detectores AlphaGUARD, como referência, o qual um sistema Saphymo GmbH, modelo 

PQ2000PRO, que opera segundo os princípios de uma câmara de ionização pulsada, sendo 

amplamente utilizado para medições de radônio no ar, água e solo. 

 

No Circuito I, V e VI , utilizou o container de 210,5 L; no interior do container posicionou-se 

os detectores CR-39, dois detectores AlphaGUARD e a fonte de 
226

Ra de 3,379 kBq. Após 

essa etapa, verificou-se todas as condições de operação e realizou-se a abertura da fonte. Em 

seguida, procedeu-se com o fechamento do container que permaneceu estanque até o fim do 

experimento. Ressalta-se que a fonte de 
226

Ra (Pylon) foi mantida sem alteração, 

anteriormente, por tempo superior  a 30 dias para que a condição de equilíbrio secular entre o 
226

Ra e 
222

Rn fossem estabelecida. 

 

O Circuito III e IV, foram montados pelo provedor da intercomparação (NIRS/Japão) e, por 

isso, seguiu-se o procedimento técnico desse laboratório. O Circuito II, por sua vez, apresenta 

algumas peculiaridades, as quais são: 

 A fonte foi instalada externamente ao container e a este conectado por meio de 

mangueiras de Tygon;  
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 Trata-se de Fonte 
226

Ra (Saphymo) de atividade igual a 0,483 kBq.m
-3

 instalada em 

um bulbo de vidro que necessita de estar sempre úmida. Essa fonte também foi 

mantida sem alteração, anteriormente, por 30 dias ou mais para que a condição de 

equilíbrio secular entre o 
226

Ra e 
222

Rn fosse estabelecida. 

 O background, antes da inicialização do experimento, foi determinado. O background 

foi executado tendo todos os detectores (CR -39 e AlphaGUARD) posicionados e o 

circuito fechado e isolado da fonte. Seguindo ainda outras recomendações propostas 

no catálogo, depois da medição do background, colocou-se a fonte em série no 

circuito e ligou-se a bomba por 15 minutos a fim de remover todo 
222

Rn. Decorrido o 

tempo sugerido, as válvulas do container foram fechadas e as mangueiras 

desconectadas. O container permaneceu sem distúrbio até o fim do experimento.  

 

 

Tabela 1: Informações Técnicas dos Circuitos de Calibração. 

 

Circuito 

Atividade da Fonte 

de 
226

Ra (kBq) 

referenciadas ao 

NIST 

Volume do 

Container (L) 

Tempo total do 

experimento (d) 

Exposição Esperada 

(kBq.d.m
-3

) 

Circuito I 3,379 210,5 3,038 48,769 

Circuito II 0,483 101,1 1,252 5,245 

Circuito III * * * 3,18 

Circuito IV * * * 14,76 

Circuito V 3,379 210,5 2 32,104 

Circuito VI 3,379 210,5 1,75 24,078 

* Os Circuitos III e IV foram montados no laboratório provedor da intercomparação 

(NIRS/Japão), o qual não forneceu informações sobre atividade da fonte, volume do 

container e tempo total do experimento. 

 

 

Foi feito uma intercomparação de resultados promovida pelo instituto National Institute of 

Radiological Sciences (NIRS) do Japão, para uma maior certificação dos resultados da 

calibração. Neste programa, dispositivos de detecção são preparados e enviados ao Japão para 

exposição em dois níveis de concentração de radônio conhecidos pelo laboratório provedor 

da intercomparação. Após os procedimentos experimentais necessários, os detectores foram 

reenviados ao LRNCDTN para processamento e análise; os resultados obtidos para 

concentração de 
222

Rn foram comparados entre as duas instituições. As intercomparações são 

anuais e têm atendido ao padrão estabelecido. 

 

2.3.  Revelação 

 

Após as exposições, os detectores são retirados dos dispositivos detectores e revelados por 

ataque em solução química apropriada para ampliação dos traços, de modo a possibilitar a 

sua observação em microscópico óptico comum e, assim, permitir a contagem dos traços, 

manual ou automática, ocorridos durante a exposição [4]. Os CR-39 foram retirados das 

câmaras e revelados em solução 6,25M de NaOH + 2 % de álcool, sob temperatura de 75°C, 

para ampliação dos traços e lavados em seguida por 20 minutos em água corrente. O 

background, por sua vez, foi determinado em detectores não expostos ao serem submetidos 

em condições idênticas de ataque químico [9]. 
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2.4. Processamento e determinação do fator de calibração 

 

A contagem do número de traços fez-se por meio de um microscópio óptico (ORTHOLUX) 

com lente objetiva de 5x acoplada a uma câmara de DFC295 (Leica Microsystems Ltd.). Para 

cada detector, foram feitas 15 imagens do campo óptico com software LAS V3.8, as quais 

foram tratadas pelo software QUANTIKOV [12] com filtro de 0,003 µm e todas as funções 

padronizadas, fornecendo a densidade média de traços por cm
2
. 

 

Um fator de conversão obtido em sistemas calibrados permite converter a densidade de traços 

em concentração de radônio. O número de traços por unidade de área, após subtrair o 

background, isto é a densidade líquida de traços, é diretamente proporcional à exposição, ou 

seja, a integração da concentração de radônio ao longo do tempo de exposição do detector.  

 

A concentração de 
222

Rn a qual os detectores de traços foram submetidos nos containers 

foram obtidas com os detectores AlphaGUARD. A partir dessa e do tempo transcorrido, 

obteve-se a exposição E (kBq.d.m
-3

). O fator de calibração                                                                

k [(número de traços.cm
-2

)/(kBq.d.m
-3

)], objeto deste estudo, corresponde ao coeficiente 

angular da reta abaixo:  

 

d= kE 

 (2) 

 

Onde, d é a densidade líquida de traços (número de traços/cm
2
) dos detectores presentes nos 

containers.  

 

2.5. Exposição dos detectores CR-39 nas minas subterrâneas 

 

Foram selecionados, até dez pontos, ao longo de todo o comprimento da mina, desde a 

entrada de ar até o sistema de exalação, para a instalação dos detectores CR-39. A condição 

da ventilação foi indicada por um Anemômetro (Instrutherm AD-250). Os detectores CR-39 

foram expostos durante aproximadamente três meses, de acordo com o protocolo de medição 

de longo prazo da Agência de Proteção Ambiental [9]. Após esse tempo, os detectores foram 

retirados e submetidos ao processo de revelação e processamento, para que pudesse fazer um 

estudo dos resultados da concentração de radônio em cada mina. 

 

  

3. RESULTADOS 

A partir dos experimentos descritos acima, o fator de proporcionalidade entre a densidade de 

traços e a exposição foi determinado como pode ser observado na Fig 1. Os pontos foram 

ajustados utilizando a regressão linear simples. A incerteza indicada foi obtida mediante a 

análise da regressão realizada com os 19 Graus de Liberdade correspondentes aos 21 pares de 

valores apresentados na Fig 1. Regressão Linear realizada usando o software MINITAB. 
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Figura 1: Fator de Proporcionalidade entre densidade de traços e a exposição de 

radônio determinado no LRN/CDTN. 

 

 

Os resultados da intercomparação entre o LRN/CDTN e o NIRS/Japão podem ser observados 

na Tabela 2. Note-se na tabela o número médio de traços obtidos por meio da leitura dos CR-

39 expostos no Japão, a exposição correspondente foi calculada utilizando o fator de 

proporcionalidade determinado pelo LRN/CDTN e a exposição de referência do NIRS/Japão. 

 

 

Tabela 2: Resultado da intercomparação entre o LRN/CDTN e a NIRS/Japão. 

 

Níveis de exposição Traços médio.cm
-2

 

Exposição média de 
222

Rn (kBq.d.m
-3

) – 

LRN/CDTN 

Exposição 
222

Rn 

(kBq.d.m
-3

) – 

NIRS/Japão
a
 

Baixo 224 4,0  1,0 3,2 

Alto 737 13,2  1,8 14,8 
a 

O laboratório provedor da intercomparação (NIRS/Japão) não forneceu a incerteza, que é 

desprezível quando comparada com os laboratórios participantes. A exposição informada é 

um valor de referencia rastreável ao NIST(National Institute of Standards Technology dos 

Estados Unidos). 

 

 

As médias das concentrações de radônio de cada uma das onze minas monitoradas podem ser 

observados na Tabela 3. As minas A, C D e E apresentaram pontos com concentrações de 

radônio excedentes aos níveis propostos pela Comissão Nacional de Proteção Radiológia 

(ICRP) e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que é de 1000 Bq.m
3   

para 

locais de trabalho [9]. Foi identificado que as altas concentração foram verificadas no meio e 

no fim das galerias, devido ao transporte ar enriquecido com radônio da entrada da mina para 

o escape de ar. 

            k = 52,028 ± 0,752 

R² = 0,8229 
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Tabela 3: Concentração de Radônio obtida nas minas subterrâneas a partir do detector 

CR-39. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O fator de proporcionalidade k entre a densidade de traços e a exposição foi determinado em 

sistemas calibrados no LRN/CDTN, obtendo um valor de                                                                                    

k=52,028 [(traços.cm
-2

)/(kBq.d.m
-3

)]. Com isso, pode-se medir a concentração de radônio no 

ar em residências, em locais de trabalho, tais como minas subterrâneas e outros circuitos de 

exalação nos projetos de pesquisa e prestação de serviço realizados pelo LRN/CDTN com 

qualidade garantida, haja vista que as mesmas condições de processamento e controle restrito 

são utilizados.  A participação do LRN/CDTN no programa de intercomparação realizada 

com o NIRS/Japão apresentou um resultado aceitável, o que confirmou o procedimento de 

calibração e a utilização desse em outros trabalhos.  

 

Os valores obtidos no monitoramento da concentração de radônio nas onze minas 

subterrâneas com o detector CR-39 variou entre 122 ± 24 a 7384 ± 517 kBq.m
-3

. Isso 

significa que a concentração média de radônio no interior da maioria das minas apresentaram 

valores abaixo do que os estabelecidos pela ICRP, no entanto o controle e monitoramento da 

concentração dessas minas é necessário, visto que pontos acima do nível de referência 

proposto foram verificados em algumas minas. A monitoração do radônio em minas 

subterrâneas em cumprimento ao disposto em norma da CNEN é importante para a saúde dos 

trabalhadores nestes ambientes subterrâneos. Neste estudo, ficou demonstrado também a 

utilização dos detectores SSNDT como adequada comparação com outras medições e pela 

não ocorrência não satura o detector, sendo este eficiente para esta aplicação. 

 

Sendo assim, medições com o detector CR-39 poderão ser aplicadas obtendo resultados 

aceitáveis para estimar a concentração de radônio no ar. 

 

 

Mina Situação da Mina 
Concentração média de radônio no ar 

(medidas de longo prazo) – Bq.m
-3

 

Mina A-1 Parada 676 ± 64 

Mina A-2 Em operação 778 ± 70 

Mina B Em operação 985 ± 98 

Mina C Em operação 122 ± 24 

Mina D Parada 4153 ± 343 

Mina E Em operação 779 ± 73 

Mina F Em operação 316 ± 63 

Mina G Em operação 88 ± 9,4 

Mina H Em operação 55 ± 5,4 

Mina I Em operação 18 ± 4,2 

Mina J Em operação 43 ± 6,5 

Mina K-1 Em operação 757 ± 38,5 

Mina K-2 Em operação 398 ± 23 
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