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RESUMO 

 

Urânio e rádio estão presentes no solo, rochas, água e em materiais de construção, de 

modo que é natural a presença de Radônio no ar, e a sua concentração é determinada 

principalmente pelos fatores físicos, como a cobertura do solo (ex. pavimentação, construção 

e vegetação), altitude, porosidade e tamanho das partículas do solo, e meteorológicos, como a 

temperatura, pressão atmosférica, a umidade e as condições climáticas. Em ambientes com 

pouca ventilação pode se acumular até concentrações elevadas, o que aumenta o risco de 

desenvolvimento de câncer pulmonar devido à exposição contínua a esse gás. Nesse trabalho 

realizaram-se monitorações deste elemento, com o auxílio de um detector alfa, em 

consultórios e salas no Hospital Universitário Antônio Pedro a fim de se avaliar os níveis de 

Radônio aos quais as pessoas estão expostas. Os valores medidos neste trabalho, de uma 

maneira geral, estão dentro da faixa de valores observadas por outros autores ao redor do 

mundo. A média de 40,4 Bq/m³ observada neste estudo se assemelha a média mundial de 37 

Bq/m³ definida pela EPA (2003). 

 

Palavras-chave: Radônio, radiação ionizante, câncer radioinduzido, RAD7. 
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ABSTRACT 

 

Uranium and Radio are present in soil, rocks, water and building materials, then the 

presence of Radon in the air is natural, and its concentration is determined mainly by physical 

factors such as soil cover (e.g. paving, construction and vegetation), altitude, porosity and soil 

particle size, and meteorological conditions such as temperature, atmospheric pressure, 

humidity and climatic conditions. In rooms with poor ventilation can accumulate to high 

concentrations, which increases the risk of developing lung cancer due to continuous exposure 

to this gas. In this work, this element was monitored, with the aid of an alpha detector, in 

offices and rooms at Antônio Pedro University Hospital in order to evaluate the levels of 

Radon to which people are exposed. In general, the values measured in this work are similar 

to values observed in others studies around the world. The Radon level obtained 40.4 Bq/m³ is 

close to the world average of 37 Bq/m³ defined by EPA (2003). 

 

 

Keywords: Radon, Ionizing radiation, Radio-Induced cancer, RAD7. 
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CAPÍTULO 1 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Radônio 

 

O radônio é um gás nobre radioativo de ocorrência natural, cuja abundância na 

atmosfera é cerca de uma parte em 10
21

 (uma parte por sextilhão). Em temperatura 

ambiente é insípido, inodoro, incolor e é um dos gases mais densos conhecidos (1,217 

g/L), cerca de oito vezes a densidade do ar (Afonso, 2009). 

  Foi descoberto pela primeira vez por E. Rutherford e Harriet Brooks, em 1901, 

em um experimento no qual tentavam isolar e determinar a massa molar do gás 

radioativo liberado pelo rádio. Mas somente em 1910, William Ramsay e Robert 

Whytlaw-Gray conseguiram isolá-lo em quantidades visíveis (da ordem de 0,1 mm³) 

(Afonso, 2009/ Antoniazzi et al, 2013). 

Possui três isótopos radioativos: o Radônio (
222

Rn), de meia-vida de 3,82 dias,  o 

Torônio (
220

 Rn), de meia-vida de 55,6 segundos e o Actinônio (
219

Rn) de meia-vida de 

3,96 segundos, formados pelo decaimento do Rádio-226 (
226

Ra), Rádio-224 (
224

Ra) e 

Rádio-223 (
223

Ra), como representado na figura 1. Todos eles desintegram-se emitindo 

partículas alfa, produzindo isótopos do elemento Polônio, que por sua vez, decaem 

emitindo partículas alfa, beta ou gama até originar os isótopos estáveis de chumbo 

(Afonso, 2009). 

Tais isótopos são os principais contribuidores para a exposição humana às 

radiações naturais. A concentração típica de radônio no solo varia de 4 a 40 kBq/m³, 

valor consideravelmente maior do que o encontrado na atmosfera. Por ser um gás, 

apresenta uma elevada mobilidade, o que o permite alcançar a superfície terrestre por 

meio da difusão ou correntes convectivas através de poros e fissuras no solo e pelos 

lençóis freáticos (Sharma, 2001; Corrêa, 2011). 
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                      SÉRIES DO URÂNIO                           SÉRIE DO TÓRIO  

 

           Urânio-238   Urânio-235                                    Tório-232 

       4,5 bilhões de anos                   713 milhões de anos        13,9 bilhões de anos 

              α↓         α↓         α↓ 

          Tório-234   Tório-231                         Rádio-228 

24,6 dias     24,6 horas           5,7 anos 

β↓        β ↓                       β ↓ 

          Protactínio-234                     Protactínio-231                 Actínio-228 

1,4 minutos     32.000 anos                            6,13 horas 

β ↓          α↓                 β ↓ 

         Urânio-234               Actínio-227                  Tório-228 

270.000 anos    13,5 anos           13,5 anos           1,9 anos 

  α↓          α ↙                        ↘β               α↓ 

          Tório-230          Frâncio-223          Tório-227        Rádio-224 

        83.000 anos     21 minutos   18,9 dias           3,6 dias 

               α↓         β ↘                ↙α                    α↓ 

          Rádio-226       Rádio-223          Radônio-220 

         1.600 anos                  11,4 dias           55,6 segundos 

               α↓               α↓                 α↓ 

         Radônio-222    Radônio-219                         Polônio- 216 

 3,82 dias      3,96 segundos          0,14 segundos 

         α↓          α↓         α↓ 

          Polônio-218    Polônio-215             Chumbo-212  

               3,1 min          0,00178 segundos                        10,6 horas 

    β ↓        α↓          β ↓ 

        Chumbo-214   Chumbo-211           Bismuto-212  

                26,8 minutos                       36,1 minutos                        61 minutos 

    β ↓       β ↓          α↓ 

         Bismuto-214    Bismuto-211      Polônio- 212  

               20 minutos   2,14 minutos                                       30 μs  

     α↓        β ↓                     α↓ 

        Polônio- 214   Polônio- 211                        Chumbo-208  

                164,3 μs           0,516 segundos                 Estável 

                 α↓          α↓           

       Chumbo- 210    Chumbo- 207       

                  22,3 anos        Estável                   

        β ↓                

        Bismuto- 210        

     5 dias                                 

       β ↓     

          Polônio- 210           

               140dias       

        α↓              

       Chumbo- 206         

              Estável 

Figura 1: Séries radioativas naturais. Fonte: Adaptado de Cardoso, 2013. 
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Segundo a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 1991), cerca 

de 55% da radiação incidente sobre o ser humano provém do radônio e de seus produtos 

de decaimento, como pode ser visto na figura 2, mas a distribuição desse elemento no 

ambiente não é uniforme, variando de acordo com a distribuição do urânio no solo, 

temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade dos ventos e geologia da região 

(Xie, Liao et al. 2015).  

 

Figura 2: Contribuição média das diversas fontes de exposição à radiação ionizante da população. Fonte: NCRP, 

1987 adaptado. 

 

Tal fato pode ser bem observado no mapa elaborado por Zielinski e Jiang, em 

2007, figura 3, no qual representaram as concentrações de Radônio em diferentes 

países, variando de 7 Bq/m³ a 184 Bq/m³. 
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Figura 3: Distribuição média do gás Radônio ao redor do mundo. Fonte: McLaughlin Centre, Canada. 

A necessidade de proteção radiológica da população depende dos níveis de 

radiação provenientes do radônio a qual estarão expostos. Concentrações elevadas desse 

elemento no ar ou na água requerem medidas mitigatórias a fim de se minimizar 

possíveis danos biológicos, como o desenvolvimento de câncer pulmonar. 

Os estudos da determinação de radônio no ambiente não estão restritos a 

questões de saúde pública. Nos últimos anos, buscou-se aplicar essas medições nas 

ciências da terra, através da análise da conexão entre as emissões de radônio e os 

eventos geofísicos, como terremotos e atividades vulcânicas (Ghosh, 2009).  

Segundo Attanasio, 2016, durante atividades pré-terremotos há frequentemente 

anomalias nas concentrações de radônio, que podem ocorrer meses antes desses eventos 

sísmicos. Uma monitoração contínua poderia ser uma ferramenta para a predição de 

terremotos, mas é ainda uma possibilidade remota, uma vez que esse elemento é 

http://mclaughlincentre.ca/research/map_radon/Index.htm
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também fortemente influenciado pelos parâmetros meteorológicos, tais como a 

temperatura, pluviometria e pressão barométrica. 

Alguns modelos surgiram na tentativa de explicar a ocorrência dessas anomalias. 

Na figura 4, está representado um mecanismo proposto por Ulomov e Mavashev, em 

1971, quando estudavam as concentrações anômalas de radônio nas águas minerais de 

um aquífero em Tashkent, Uzbequistão, após um terremoto. Segundo eles, através de 

fissuras originadas nas áreas de tremores de terra, o gás Radônio poderia escapar mais 

facilmente do solo para a superfície. 

 

Figura 4: Mecanismo de escape de radônio através de áreas de fraturas. Fonte: Ghosh, 2009 adaptado. 

 

1.2. Características e fontes 

 

O Radônio-222 é um gás produzido pelo decaimento radioativo do Rádio-226, 

elemento amplamente distribuído em solos e rochas que contêm Urânio. Por ser um gás, 

o Radônio escapa do solo ou rocha onde é gerado e se difunde na água ou ar 

circundante. 

Ao ar livre, onde é diluído a baixas concentrações, representa um risco 

significativamente menor do que no interior de edificações, nos quais pode se acumular 

até níveis elevados. A magnitude da concentração de Radônio em ambientes fechados 

depende principalmente do material de construção utilizado e a composição do solo sob 

e em torno da construção.  
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Pode entrar em uma casa a partir do solo através de rachaduras em pisos e paredes, 

pelas tubulações de água e gás e em menor grau através da água de poços, como pode 

ser visto na figura 5. Em geral, maiores concentrações de Radônio são encontradas em 

porões e no piso térreo, mas fatores como o projeto, construção e ventilação da casa 

afetam os possíveis caminhos e fontes desse elemento, interferindo positiva ou 

negativamente no seu acúmulo (EPA, 2003). 

 

Figura 5: Representação esquemática das diversas formas de dispersão do Radônio em uma construção. Fonte: 

Homeport Inspections Inc. 

 

1.3. Radônio e o câncer 

 

Se inalados, os produtos de decaimento do Radônio (as formas sólidas: Polônio- 218 

e Polônio- 214) se alojam nos pulmões, onde podem irradiar e penetrar nas células 

membranosas, brônquios e outros tecidos pulmonares.   

Estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, China e 

Europa sobre mortes de mineiros expostos a essa radiação mostraram que a inalação da 

progênie do Radônio está associada a um aumento do risco de câncer pulmonar. Além 

disso, indicaram que exposições prolongadas e a baixas doses apresentam maior 
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periculosidade do que aquelas restritas a um curto período de tempo, mas com doses 

elevadas (Yngveson, 1999/ EPA, 2003).  

Estudos em animais de laboratório realizados a partir de 1988 corroboram as 

hipóteses de relação entre a exposição ao Radônio e seus filhos e o desenvolvimento de 

tumores. No entanto, ainda é incerto o mecanismo de atuação da radiação ionizante 

liberada no decaimento radioativo.  

Narayanan, 1997, propôs um método no qual células pulmonares são submetidas a 

estresse oxidativo que induz a carcinogênese. As partículas alfa liberadas no decaimento 

do Radônio passam pelo citoplasma gerando ânions superóxidos (O2
-
) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2) no meio intracelular que produzem mutações e outras lesões no 

DNA. Entretanto, esse efeito não está restrito as células irradiadas. Por meio do ―Efeito 

espectador‖ células afetadas pela radiação podem induzir estresse oxidativo em células 

adjacentes não irradiadas (Bonner et al 2006). 

1.4. Justificativa 

 

Nos últimos anos, diversos estudos, tais como o desenvolvido por Oni et al, 2012 

em escritórios na Universidade Tecnológica Ladoke Akintola, em Ogbomoso, Nigéria, e 

pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA US) em escolas,  

demostraram que a inalação do radônio pode ter impacto sobre a saúde humana e 

mostraram a importância do controle dos níveis desse gás em residências, escolas, 

locais de trabalhos, etc. e o desenvolvimento de medidas mitigatórias. 

Segundo o ICRP (2009), WHO (2009) e CNEN (2005) os valores máximos de 

referência do radônio no interior das residências devem ser da ordem de 10 mSv/ano, 

que corresponde à concentração de Radônio-222 no ar de 300 Bq/m³. No entanto, 

recomenda-se que as concentrações em ambientes internos não ultrapassem 100 Bq/m³.  

Registros e dados sobre os efeitos relacionados com a saúde de inalação de radônio 

em domicílios são mais recorrente em países de clima frio, onde há diminuição da 

ventilação dos imóveis no inverno propiciando o acúmulo do gás. Portanto em países, 

como o Brasil, cujo clima não favorece tais condições é importante analisar outros 

ambientes onde tal risco seja maior, como por exemplo, os hospitais, onde a circulação 

de ar é restrita, propiciando uma maior concentração de Radônio, agravando os riscos à 

saúde para os pacientes em decorrência da inalação desse gás. 
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Considerando-se os motivos expostos, o presente estudo tem como objetivo medir e 

discutir os níveis de radônio presentes em diferentes salas do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, a maior unidade de saúde da cidade de Niterói, além de comparar as 

concentrações encontradas com os limites estabelecidos por agências reguladoras 

internacionais. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A primeira série de experiências para a determinação dos efeitos da inalação do gás 

Radônio sobre a saúde foi realizada no final do século XX, em que diversos estudos em 

animais, conduzidos nos Estados Unidos e França, confirmaram a carcinogenicidade do 

radônio e elucidaram a relação exposição/ resposta, bem como os efeitos das taxas de 

exposição (UNSCEAR, 2009). 

Estima-se que o Radônio possa contribuir com 3 a 14% da incidência de cânceres 

pulmonares, valor que pode variar de acordo com a média nacional de concentração de 

radônio e da prevalência de tabagismo (WHO, 2009). Só nos EUA, são atribuídos à 

exposição ao Radônio cerca de 21.000 mortes por câncer pulmonar por ano, de acordo 

com a Avaliação de Riscos de Radônio, em residências, feita pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA US), 2003. 

Extensos estudos epidemiológicos baseados em milhares de mineiros em todo o 

mundo desenvolvidos a partir da década de 40 proporcionaram um amplo conhecimento 

sobre os riscos que a exposição a este gás acarreta para a saúde humana (EPA, 2003). 

A partir desses estudos, a Academia Nacional de Ciências (NAS, em inglês), dos 

Estados Unidos investigou a diferença de exposição à progênie do Radônio dos 

trabalhadores em minas subterrâneas com o público em geral, a fim de determinar 

limites de dose ocupacional e não ocupacional (exposição do público). Com base nos 

resultados obtidos, concluiu que as doses efetivas por unidade de exposição para as 

pessoas em suas casas são aproximadamente trinta por cento (30%) menores do que 

para os mineiros (NAS, 1991). 

Como forma de contornar as incertezas associadas à extrapolação quantitativa dos 

estudos com mineiros, passou-se a estudar diretamente a associação entre o risco de 

desenvolvimento de câncer pulmonar e a concentração de Radônio no interior de 

construções, tais como casas, escolas, hospitais e universidades (Marley, et al., 1998, 

Kreienbrock et al., 2001, Tomasek et al., 2001, Kullab, 2005, Tung et al., 2004, Hadler 

et al., 2008, Abu-Haija et al., 2010, Oni et al., 2012, Xie et al., 2015). 
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As concentrações desse gás nas edificações estão sujeitas a variações diurnas e 

sazonais, além de serem influenciadas por elementos meteorológicos (temperatura do ar, 

umidade relativa, velocidade e direção do vento, pressão barométrica, etc.) (Xie et al., 

2015, Minkin et al., 2016) e pela estrutura geológica das camadas sub superficiais 

(Wysocka et al., 2005). 

Ao ar livre, ele é rapidamente diluído a concentrações muito baixas, então não 

constitui um sério risco à saúde. O nível médio de radônio na atmosfera varia entre 5-15 

Bq/m³. Já em ambientes fechados, com má ventilação, onde há a possibilidade de 

acumulação, as concentrações são mais altas. Locais como minas, cavernas e instalações 

de tratamento de água tendem a apresentar os maiores níveis desse gás (WHO, 2009). 

Apesar dos diversos estudos realizados em todo o mundo, ainda não houve um 

consenso sobre como os fatores ambientais podem influenciar nos níveis de Radônio no 

ambiente. 

Em geral, as concentrações diurnas desse elemento atingem seu máximo no início 

da manhã e um mínimo à tarde (Podstawczyńska et al., 2010) e as sazonais têm 

máximas no inverno. No entanto, alguns autores encontraram desvios dessa tendência. 

Schery et al., 1984, em estudo realizado numa região de clima semi-árido, Novo 

México, observou um aumento de densidade de fluxo no período da tarde e uma menor 

influência da temperatura e velocidade dos ventos para o tipo de solo da região e Xie et 

al., 2015 fornece algumas referências acerca de medições em diferentes países que 

reportam máximas concentrações em diferentes estações do ano, dependendo da 

localização. 

Jilek et al., 2014 investigou o efeito das condições climáticas sobre as ocilações 

diurnas e sazonais da concentração de Radônio na atmosfera, mas ainda que tenha 

coletado significativos dados experimentais não pôde concluir a respeito dos 

mecanismos responsáveis pelas oscilações periódicas da concentração desse gás no ar. 

Uma série de experimentos conduzidos por Xie et al. (2015), mostrou  algumas 

associações entre as concentrações de Radônio, em ambientes fechados, com 

parâmetros atmosféricos. Os autores observaram que os níveis de Radônio se 

correlacionaram negativamente com a temperatura, umidade e velocidade do vento e 
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positivamente com as variações de temperatura e pressão barométricas entre o ambiente 

externo e o interno. 

Há também certa dificuldade em se explicar as flutuações nas concentrações desse 

elemento no solo e em ambientes de cavernas. As oscilações dos níveis de Radônio em 

locais com ventilação restrita, como em cavernas, túneis  e porões são frequentemente 

opostas ao observado em locais acima do nível do solo (Dueñas et al., 2011). 

Embora os estudos realizados até então mostrassem consistentemente um aumento 

na ocorrência de câncer pulmonar com a exposição a produtos de decaimento do 

Radônio, é ainda uma prática comum a utilização terapêutica de fontes hidrotermais, 

cavernas e spas termais onde há emanação desse gás (Zajac et al., 2014, Silva et al., 

2016) 

Lazzerini, 2013 dá catorze referências de exposições em baixas radiações de 

Radônio como fins medicinais, utilizando técnicas radônioterápicas, em que a inalação 

desse gás resultaria em efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e descongestionantes. 

É sabido que a Organização Mundial da Saúde estabelece um nível de referência 

anual máximo de 300 Bq/m³. Contudo, em locais como as fontes termais encontram-se 

concentrações de até 40.000 Bq/m³ (Lazzerini, 2013) e em cavernas, com ventilação 

reduzida e a alta concentração de 
226

Ra nas rochas os níveis de Radônio podem variar de 

20 Bq/m³ a 155.000 Bq/m³ (Alberigi, 2011, Dumitru et al., 2015). O que torna o uso 

destes espaços restrito ao estritamente necessário. 

2.1.Técnicas para determinação de Radônio no ar 

O radônio é um gás radioativo natural que pode ser encontrado em ambientes 

internos, como casas, escolas e locais de trabalho. É a causa mais importante de 

desenvolvimento de câncer pulmonar após o tabagismo (WHO, 2009). Dessa forma, a 

determinação deste radioisótopo nos ambientes vem sendo realizada por diferentes 

técnicas, destacando-se: 
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1. Detector eletrônico de gás Radônio (Oni et al., 2011). 

2. Detector de Radônio de estado sólido (Tung et al., 2004). 

3. Detectores sólidos de traços nucleares (Marley et al., 1997, Melo, 1999, 

Sharma, 2001, Tomásek et al., 2001, 

Araújo, 2003, Paulo et al., 2004, 

Castro et al., 2005, Alberigi, 2006, 

Miranda, 2009,  Abu-Haija et al., 

2010, Corrêa, 2011, Carneiro, 2012, 

Antoniazzi et al., 2013, Ferreira, 

2013, Dumitru et al., 2015, Stefano, 

2015). 

4. Detector por espectrometria alfa (Castro et al., 2005, Podstawcynska 

et al., 2010, Dueñas et al., 2011). 

5. Células de Lucas (Chau et al., 2004, Scweikani, 2005, 

Chen et al., 2010). 

  

Como o interesse deste trabalho é a determinação de Radônio no ar com o uso do 

RAD7, um detector de Radônio de estado sólido, este estudo será centralizado nesta 

técnica. 

2.2.Legislação e programas de prevenção e mitigação 

Reconhecendo que o radônio é um risco significativo para a saúde pública, 

organizações científicas e profissionais, como a Associação Médica Americana, a 

Associação Americana do Pulmão e a Associação Médica Nacional desenvolveram 

programas para reduzir os riscos deste gás para a saúde (EPA, 1993). 

Países como Áustria, Bélgica, China, República Tcheca, Finlândia, França, Irlanda, 

Letônia, Noruega, Rússia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos possuem documentos e 

normas de mitigação e prevenção para altos níveis de radônio. Destes, a Noruega, Suíça, 

Reino Unido e Estados Unidos já incluem em suas negociações imobiliárias os níveis de 

radônio do imóvel (WHO, 2009). 

Existem métodos bem testados, duráveis e eficientes em termos de custo para 

prevenir o radônio em edificações a serem construídas e reduzir a concentração desse 
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gás em habitações já existentes. Medidas preventivas devem ser consideradas quando 

novas casas são construídas, particularmente em áreas propensas acúmulo desse 

elemento (WHO, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (WHO) publicou em 2009 um manual sobre o 

Radônio em ambientes fechados. Tal documento centra-se na exposição de Radônio em 

residências de um ponto de vista de saúde pública e fornece recomendações detalhadas 

sobre a redução dos riscos à saúde e opções de políticas de prevenção e mitigação a 

exposição a esse gás. 

As estratégias para se reduzir a concentração de Radônio nas construções podem ser 

divididas em duas categorias: aquelas que limitam ou impedem a entrada do gás no 

local e aquelas que tentam remover o Radônio já acumulado. De forma geral, a 

abordagem de prevenção é a mais eficiente. 

Recomenda-se a selagem de pisos e paredes, o aumento da ventilação do solo com a 

instalação de um sistema de cárter em porões ou sob um piso sólido e o melhoramento 

da circulação de ar no interior da construção (WHO, 2009). 

No Brasil, as pesquisas envolvendo o radônio são relativamente recentes. O Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) estima que a concentração de radônio na 

atmosfera do país varie entre 0,6 e 28 Bq/m³. Não existe uma legislação específica para 

o radônio, entretanto a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) publicou em 

2005 um documento normativo que estabelece os níveis de exposição crônica do 

público a radionuclídeos. Foi estipulado uma dose anual efetiva de 10 mSv/ano o nível 

de avaliação da implementação de ações de intervenção  e de 50 mSv/ano a dose efetiva 

a qual se faz necessária a implementação de ações de intervenção independente do 

motivo de exposição (se ocupacional ou exposição do público). 

Como forma de conscientização da população, dos EUA, acerca dos riscos que a 

exposição ao Radônio pode acarretar à saúde, aliou-se aos programas governamentais 

uma significativa abordagem de marketing social, que tem tentado motivar os 

indivíduos a testar os níveis desse gás em suas residências e corrigir o problema se for 

necessário. Exemplos dessas campanhas de conscientização estão representados na 

figura 6. 



28 
 

 

 

Figura 6: Exemplos de programas governamentais e privados em que se incentiva o monitoramento dos níveis de 

Radônio nos domicílios. Fonte: U.S. Environmental Protection Agency; National Radon Poster Contest; RadoVent; 

Radon Solutions of Wisconsin. 
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CAPÍTULO 3 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1.Radioatividade natural 

Há bilhões de anos atrás, quando a Terra se formou, diversos elementos radioativos 

foram a base para o que veio a se tornar a Terra. Desses, três principais sobreviveram 

até os dias atuais, o Urânio- 235 (U
235

), o Urânio-238 (U
238

) e o Tório-232 (Th
232

), com 

uma meia- vida de bilhões de anos. Constituindo, dessa forma, o topo das séries de 

decaimento radioativo natural (Durridge, 2015). 

Todos os organismos vivos estão constantemente expostos à radiação, tanto de 

origem natural quanto artificial, oriundas da radiação cósmica e radionuclídeos 

presentes na crosta terrestre, em materiais de construção, ar, água e alimentos.   

Tal exposição varia de acordo com a localização e geologia das regiões, por 

exemplo, em altitudes elevadas têm-se maior bombardeamento por raios cósmicos e em 

determinadas áreas há maiores concentrações de urânio e tório no solo em comparação 

com outras.  Além disso, práticas e atividades humanas também podem interferir no 

grau de exposição à radiação. A escolha de determinados materiais de construção e a 

estrutura das edificações influenciam nos níveis de radioatividade provenientes do gás 

radônio e seus produtos de decaimento, que contribuem significativamente para a 

exposição por inalação (UNSCEAR, 2000). 

Estima-se que em média, a dose anual efetiva de radiação devido a fontes naturais 

seja de 2,4 mSv, sendo 1,2 mSv por inalação principalmente de radônio (UNSCEAR, 

2000). 

 

3.2.Tipos de radiação 

Elementos radioativos são conhecidos por sua instabilidade. Sendo assim, em algum 

momento o núcleo de um átomo radioativo desintegra-se espontaneamente, formando 

um átomo de elemento diferente e emitindo algum tipo de radiação: alfa, beta ou gama. 

 O átomo original é chamado de pai e o produto do seu decaimento é conhecido 

como filho. A taxa de desintegração não varia com as mudanças de temperatura, pressão 
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ou químicas que tipicamente acompanham os processos geológicos na Terra. Cada 

elemento radioativo tem sua própria taxa de decaimento, que são comumente 

estabelecidas em termos da meia-vida de um elemento- o tempo requerido para que a 

metade do número inicial de átomos desintegre-se, como ilustrado na figura 7. 

(Grotzinger, J., Jordan, T. 2013). 

 

 

Figura 7: O número de átomos radioativos declina numa taxa precisa ao longo do tempo. Essa taxa de decaimento é 

estabelecida como uma série de meias-vidas. Fonte: Grotzinger, J., Jordan, T. 2013. 

No decaimento alfa (α), um núcleo pai instável, com número atômico elevado (Z 

maior que 82) decai nos núcleos filhos através da emissão espontânea de uma partícula 

α ou núcleo de 2He
4
,  como mostrado no esquema 1 (Palandi et al, 2010). 

 

Esquema 1: Representação esquemática do decaimento alfa 

O decaimento beta consiste na emissão ou absorção espontânea de um elétron 

(representado como β
-
) ou pósitron (β

+
) por um núcleo que possui excesso ou 

deficiência de nêutrons, respectivamente. Este modo de desexcitação do núcleo está 

representado no esquema 2 e 3 (Palandi et al, 2010). 

 

 

Esquema 2: Representação esquemática do decaimento beta por emissão de elétrons. 
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Esquema 2: Representação esquemática do decaimento beta por emissão de pósitrons.  

 

Finalmente, o decaimento gama (γ) é a emissão de fótons de alta energia, 

resultante de um rearranjo dos prótons em um núcleo, precedidas de transições de 

estados excitados para estados de energia mais baixa. A figura 8 mostra os tipos de 

radiações acima descritos. 

 

Figura 8: Tipos de radiações. Fonte: Hey, T. e Walters, P. 1987. 

Quando um radioisótopo decai, o núcleo filho no estado fundamental pode ser 

também radioativo, e decair para formar outro núcleo radioativo e assim por diante. 

Esse processo, cujo objetivo é atingir a estabilidade pode se prolongar por vários 

estágios, formando uma série de gerações de núcleos relacionados ao próximo da série 

como pai para filho. Tal fenômeno pode ser ilustrado em uma tabela de nuclídeos, 

figura 9, na qual é possível observar uma linha preta de tendência de estabilidade. Os 

núcleos instáveis ou radioativos decaem, liberando energia, de forma a atingir essa 

estabilidade nuclear. (Einsberg, 1979). 
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Figura 9: Tabela de Nuclídeos na qual os radioisótopos estão representados de acordo com seu tempo de meia-vida. 

Fonte: http://www.ifi.unicamp.br/ 

3.3.Radiação ionizante 

As radiações ionizantes são um fenômeno natural, existindo no Planeta Terra desde 

a sua formação. Através da energia liberada no decaimento radioativo são capazes de 

ionizar e modificar as moléculas, interagindo e alterando continuamente a matéria 

(Okuno, 2013). 

A interação das radiações com a matéria é um processo que se passa em nível 

atômico e se dá pela transferência de energia dessas radiações para as partículas do 

meio. Com a ionização, rompe-se, mesmo que momentaneamente, o equilíbrio entre as 

cargas positivas e negativas do átomo, sendo necessário um rearranjo eletrônico a fim 

de se reestabelecer o estado fundamental. Contudo, como consequência da busca pela 

configuração mais estável, as moléculas irradiadas podem perder sua identidade 

química e não mais exercer as funções biológicas ou químicas que eram destinadas. 

(Nouailhetas, CNEN). 

Por muitas décadas, os efeitos da radiação no homem foram negligenciados, no 

entanto, as consequências na saúde humana tornaram-se evidentes no final do século 

XIX, quando se tornou frequente a utilização desta em prol do benefício humano. 

Assim, buscou-se prioritariamente identificar e descrever os danos causados por 

exposição aguda, como nos casos de acidentes ou de uso medicinal. Recentemente, tais 

esforços se voltaram para a compreensão dos possíveis efeitos de exposições às 

radiações naturais. 
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O efeito das radiações ionizantes em um indivíduo depende basicamente de três 

fatores: dose absorvida, taxa de exposição e forma da exposição. Genericamente, quanto 

maior for a taxa de exposição e a área do corpo a qual o individuo está exposto, maior 

será seu efeito (Dogival, 2010). Qualquer dose absorvida, inclusive das doses 

provenientes de radiação natural, pode matar células e induzir doenças, como o câncer. 

A relação das mutações radioinduzidas e o desenvolvimento de doenças é 

probabilística. A exposição à radiação ionizante e sua consequente interação da matéria 

não culminará obrigatoriamente na indução de doenças, no entanto com maiores doses 

absorvidas e tempo de exposição, aumenta-se as chances de um indivíduo desenvolver 

doenças (Nouailhetas, CNEN). Na tabela 1 são relacionados os sintomas induzidos por 

exposições agudas, tanto localizadas quanto de corpo inteiro, que refletem uma 

significativa morte celular e comprometimento dos tecidos e órgãos. A unidade de dose 

absorvida é o Gray (Gy). 

 

Tabela 1: Efeitos da exposição aguda de radionuclídeos em adultos. 

Forma Dose absorvida Sintomatologia 

Infra- clínica Inferior a 1 Gy 
Ausência de sintomatologia na maioria dos 

indivíduos. 

Reações leves 1 – 2 Gy Debilidade, náuseas, vômitos. 

Hematopoiética  2 – 6 Gy 

Função medular atingida: linfopenia, 

leucopenia, trombopenia e anemia (estado 

é agravado com dose entre 4 – 6 Gy). 

Gastro- intestinal 6 – 7 Gy 
Diarreia, vômitos, hemorragias, morte em 5 

ou 6 dias. 

Pulmonar 8 – 9 Gy 
Insuficiência respiratória aguda, coma e 

morte entre 14 e 36 h. 

Cerebral Superior a 10 Gy Morte em poucas horas por colapso. 

Fonte: Nouailhetas, CNEN, adaptado. 
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3.4.Proteção radiológica e o risco Radônio 

 

É sabido que altas doses de radiação ionizante danificam o tecido humano. Dessa 

forma, nas últimas décadas buscou-se regulamentar a exposição de indivíduos a essa 

radiação visando à proteção contra os possíveis danos biológicos causados. 

Tais efeitos são classificados em estocásticos e determinísticos. O primeiro refere-se 

aos danos causados em função da dose absorvida, sem um limite de tempo estabelecido, 

como é o caso do câncer, que pode se desenvolver ao longo de dezenas de anos. Já o 

segundo, que também pode ser denominado de efeito não estocástico, designa os males 

que surgem em um curto período de tempo e cuja gravidade está relacionada com o 

aumento da dose recebida (Xavier et al, 2006). 

De acordo com a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) a dose 

anual média de radiações ionizantes para trabalhadores é de 50 mSv, que corresponde a 

um risco de morte por câncer de 0,2%,e para o público em geral é de 1 mSv, o que 

corresponde a um risco de 0,004%.  

A Agência Norte-Americana de Proteção ao Meio Ambiente (US EPA) estima que o 

radônio seja a segunda causa de morte de câncer pulmonar nos Estados Unidos (21 mil 

mortes/ano), sendo o cigarro a primeira. De acordo com a Agência Internacional de 

Pesquisa em Câncer (IARC), esse elemento e seus produtos de decaimento são agentes 

cancerígenos classe I para o homem (Afonso, 2009). 

Não há ainda um consenso mundial quanto aos níveis máximos recomendados de 

exposição ao radônio, diversos órgãos ambientais e de proteção radiológica estipularam 

limites máximos para tal radiação de acordo com as características específicas do país.  

Na tabela 2, estão mostrados alguns destes limites estipulados. No Brasil não há até 

então uma legislação específica a respeito do radônio em ambientes interiores 

(Antoniazzi et al, 2013). 

 

Tabela 2: Concentração de Rn
222

 indoor e limites máximos recomendados. 

Referências internacionais Concentração de Rn
222

 (Bq/m³) 

EPA (Environmental Protection Agency) 

ICRP (International commission on radiological 

protection) 

CNSC (Canadian nuclear safety commission) 

148 

200-400 

 

148 

Fonte: Oni et al, 2012, adaptado.
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CAPÍTULO 4 

4. METODOLOGIA 

 

4.1.Área de estudo 

Esse trabalho foi realizado no O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), em 

Niterói, Rio de Janeiro. 

4.1.1. Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

O HUAP, localizado na Rua Marquês de Paraná, n° 303, centro de Niterói, foi 

inaugurado em janeiro de 1951, figuras 10 e 11. É uma das maiores e mais complexas 

unidades de saúde da Grande Niterói, sendo considerado na hierarquia do Sistema 

Único de Saúde (SUS) como hospital de nível terciário e quaternário, ou seja, unidade 

de saúde de alta complexidade de atendimento. Atende a população da Região 

Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio 

Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a 

cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município. 

(Cabreira, 2013). 

 

Figura 10: Localização do Hospital Universitário Antônio Pedro. Fonte: Google Maps. 
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Figura 11: Fachada do HUAP. 

As instalações do hospital se distribuem em oito pavimentos. Contudo, para esse 

estudo selecionou-se, apenas, duas a três salas localizadas nos segundo, quarto e sexto 

andares. Esses ambientes eram refrigerados, apresentaram moderada frequência de 

utilização pelos funcionários e permaneceram fechados a maior parte do período de 

estudo. 

No segundo andar foram monitoradas as salas da Fisiopatologia Respiratória, 

Cardio- oncologia e a sala de repouso do setor de Hemodinâmica, figura 12, esta última 

diferindo das duas primeiras devido a sua recente reforma e a presença de forro em 

gesso liso. 

 

Figura 12: Sala de repouso de pacientes, setor de Hemodinâmica, localizada no 2º andar do HUAP. 
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As salas de Imunopatologia e do Serviço de Patologia Clínica (SPC) foram as 

escolhidas no quarto andar para o desenvolvimento do estudo. Ambas apresentam o 

mesmo tipo de material de construção, entretanto esses ambientes diferem em sua área 

total.  

No último pavimento em estudo, 6° andar, utilizou-se como base uma sala do 

Departamento de Cardiologia e outra do Departamento de Clínica Médica, ambas 

apresentam mesma área, tipo de material de construção similar e encontram-se em lados 

opostos desse piso. 

4.2. Amostragem 

 A determinação da concentração de Radônio nos ambientes hospitalares foi baseada 

em uma adaptação da metodologia proposta por TUNG et al (2004), onde não há 

significativa atividade humana nas áreas de estudo escolhidas. As salas fechadas 

permaneceram fechadas nos sábados e domingos e com restrita circulação de 

funcionários durante os outros dias da semana.  

O RAD7, um detector de estado sólido cujo esquema está representado na figura 13, 

foi utilizado nos experimentos, aplicando-se o protocolo de Semanas, de acordo com o 

protocolo de operação do equipamento obtido do manual da Durridge, no qual há a 

contagem por tempo indeterminado. Entretanto, considerou-se apenas cerca de 72h de 

contagens, de forma a seguir a metodologia idealizada. O equipamento foi colocado a 1-

1,5 metros do chão, afastado das paredes, janelas e portas, minimizando possíveis 

interferências. Antes de cada contagem realizou-se 10 min de purga a fim de retirar 

possíveis resíduos de radônio e seus filhos da câmara de análise. 

 

Figura 13: Representação esquemática do RAD7 usado no monitoramento de radônio. 
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Devido a elevada umidade do ar da região, em média 76% (INMET, 2016) foi 

necessária a utilização de drierita, um agente dessecante, com o objetivo de manter esse 

parâmetro inferior a 10%, tornando máxima a eficiência do equipamento. No entanto, 

em algumas medições foi preciso utilizar a correção automática do software Capture, 

que adequa os resultados a condição de menor umidade. 

4.3.O RAD 7 

As análises de Radônio foram realizadas utilizando um detector alfa de estado 

sólido, da Durridge, figura 14. Esse tipo de detector é de um material semicondutor, 

geralmente silício, que converte diretamente a radiação alfa em um sinal elétrico.  

 

Figura 14: Detector alfa de estado sólido, RAD7, da Durridge. Fonte: Durridge Radon Instrumentation. 

A concentração de Radônio no ar é usualmente determinada através da 

determinação da radioatividade desse elemento ou daquela resultante de seus produtos 

de decaimento. Entretanto, o RAD7 mede a concentração do gás radônio, não sofrendo 

qualquer interferência devido a presença dos isótopos filhos. Isso é possível devido à 

retenção desses interferentes em um filtro interno por onde as amostras de ar passam ao 

chegar à câmara de análise. 

Em uma das câmaras internas do RAD7 o radônio decai para os isótopos de 

polônio, emitindo radiação alfa mensuráveis. Embora o funcionamento desse 

equipamento se baseie na medida da radiação dos isótopos filhos Polônio-216 e 

Polônio-218, só há quantificação da concentração do gás radônio. 

Quando o Radônio decai no interior da célula de amostragem, seu núcleo é 

transformado em Polônio-218, que permanece aderido à superfície do detector. Ao 
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continuar a série de decaimento radioativo haverá liberação de radiação alfa, produzindo 

sinais elétricos proporcionais e radiação beta que será desconsiderada. É importante 

salientar que os diferentes isótopos emitem energias de decaimento alfa diferentes e 

consequentemente produzem sinais elétricos distintos. 

A combinação dos sinais elétricos gerados resulta na formação de um espectro 

cuja escala de energia alfa varia de 0 a 10 MeV. Tais espectros são divididos em faixas 

de energia e representam os isótopos filhos do Radônio e Torônio, sendo cada uma das 

divisões específica para a emissão de radiação alfa de um determinado isótopo. Na 

figura 15 está ilustrado um dos espectros obtidos, no qual o Radônio está em equilíbrio, 

enquanto o pico na janela 5 é referente ao Chumbo- 210 resultado da utilização 

prolongada do equipamento. 

 

Figura 15: Exemplo de espectro do RAD7. 

As vantagens do emprego desse detector em relação às demais formas de 

medição existentes são: a robustez do equipamento, permitindo a realização de análises 

em condições adversas e a capacidade de determinar eletricamente a energia de cada 

partícula alfa, o que torna possível apontar com precisão o isótopo que produziu aquela 

radiação (distinguir o Polônio- 218 do Polônio-214, por exemplo). Consequentemente 

pode-se diferenciar o radônio novo do velho, o Radônio do Torônio e o sinal do ruído 

de fundo. 

Além disso, há pouca ou nenhuma possibilidade de contaminação das análises 

com outros emissores alfa se houver a utilização dos filtros, uma vez que todos os 

sólidos serão retidos e o único outro gás natural emissor de partículas alfa é o Radônio-

219 ou Actinônio. O Radônio-219 possui uma meia-vida muito curta (poucos segundos) 

e é produto de decaimento do Urânio-235, cuja abundância na superfície terrestre é 

significativamente inferior a do Urânio-238 (isótopo antecessor ao Radônio-222), logo 

sua concentração no ambiente é pouco expressiva. 
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4.4.Calibração do detector 

O detector de estado sólido RAD7 depende da calibração para determinar as 

concentrações de radônio e torônio nas medidas a serem executadas. Tal procedimento é 

realizado somente pela Durridge, que recomenda que o equipamento seja enviado a uma 

de suas sedes nos EUA ou Reino Unido, figura 16. 

Os equipamentos devem atender a três parâmetros de sensibilidade. A sensibilidade 

normal, onde há a contagem tanto do 
218

Po quanto do 
214

Po e o decaimento ocorre com 

maior precisão, a sensibilidade Sniff, na qual há somente contagem de 
218

Po
 
para 

respostas rápidas e a sensibilidade a torônio, cujo objetivo é a contagem do 
216

Po
 
que 

decai para o torônio (Durridge, 2015). 

Os parâmetros de calibração são determinados por meio da comparação direta dos 

equipamentos com RAD7s ―master‖, que utilizaram como base os instrumentos da EPA 

e DOE e foram também comparados com outros equipamentos internacionais de 

determinação de radônio. A precisão da calibração é verificada independentemente pela 

determinação direta do nível de radônio na câmara da atividade e emissão da fonte 

padrão de radônio. Buscando alcançar uma reprodutibilidade melhor do que 2% com a 

utilização desses padrões. Em suma, a precisão de calibração global é melhor do que ± 

5% (Durridge, 2015). 

 

Figura 16: Calibração de detectores de radônio em um dos laboratórios da Durridge. Fonte: Durridge 

Radon Instrumentation 
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Como forma de averiguar a eficiência do equipamento e corroborar a 

metodologia de calibração da Durridge realizou-se uma série de contagens em um 

container localizado na rua Outeiro São João Batista – s/n°, Campus Valonguinho, UFF, 

centro de Niterói. Com cerca de 30,0 m³ o container possui paredes de chapas de aço 

revestidas com forro de PVC e piso de madeira, materiais pouco emissores de partículas 

alfa. Além disso, é pouco utilizado, o que reduz a interferência da troca de ar do 

ambiente externo para o interno. 

 

Figura 17: Localização do container onde foram realizadas as contagens de validação do método 

empregado. Fonte: Google maps. 

Seguindo a mesma metodologia adotada para as amostragens nos ambientes 

hospitalares, determinou-se a concentração de radônio no ar, seu desvio padrão e 

comparou-se a reprodutibilidade obtida com aquela determinada pela Durridge na 

calibração do equipamento. 
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CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.Determinação da confiabilidade do detector 

A calibração e a manutenção de equipamentos são as maneiras mais eficientes de 

manter as medições sempre precisas. Considerando que ao longo do seu uso um 

equipamento de medição tende a diminuir seu desempenho, acarretando erros acima de 

limites aceitáveis, é necessária a realização de calibração do equipamento 

periodicamente.  

Como forma de verificar a eficiência do equipamento e comparar a precisão obtida 

pela metodologia de calibração da Durridge realizou-se uma série de contagens em um 

container, de 30 m³, constituído por paredes de chapas de aço revestidas com forro de 

PVC, localizado no Campus Valonguinho, UFF, nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2016. 

Seguindo a mesma metodologia adotada para as amostragens no Hospital 

Universitário, determinou-se a concentração de Radônio no ar, em quadruplicata, seu 

desvio padrão e comparou-se a reprodutibilidade obtida com aquela determinada pela 

Durridge na calibração do equipamento.  

As médias dos resultados obtidos estão sintetizadas na tabela 3, já na tabela 4 têm-se 

os resultados obtidos na calibração do equipamento pela Durridge, na qual está 

mostrada a precisão do equipamento de medidas em contagens de diferentes 

concentrações em função do tempo.   

Tabela 3: Concentrações médias de 
222

Rn encontradas em quatro contagens não 

consecutivas realizadas num container marítimo estacionado em frente ao Instituto de 

Química no Campus Valonguinho, centro de Niterói- RJ. 

 Média das contagens (Bq/m³) Desvio padrão (Bq/m³) 

Contagens (n=4) 2,41  0,17 
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 Tabela 4: Precisão típica do RAD7 baseada nas contagens estatísticas. Modo 

NORMAL com sensibilidade de 0,500 com/pCi/L. 

 37 Bq/m³ 148 Bq/m³ 740 Bq/m³ 3700 Bq/m³ 

1 h 0,37 (37%) 0,73 (73 %) 1,64 (8,2%) 3,65 (3,7%) 

2 h 0,26 (26%) 0,52 (52%) 1,15 (5,8%) 2,58 (2,6%) 

6 h 0,15 (15%) 0,30 (7,4%) 0,67 (3,4%) 1,49 (1,5%) 

24 h 0,07 (7,4%) 0,15 (3,8%) 0,33 (1,7%) 0,74 (0,7%) 

48 h 0,05 (5,3%) 0,10 (2,6%) 0,23 (1,2%) 0,53 (0,5%) 

Fonte: Manual RAD7, pág.: 41, adaptado. (1 pCi/L corresponde a 37 Bq/m³). 

 Com base nos dados extraídos do manual do equipamento, nota-se que quanto 

maior a concentração do elemento ou o tempo de contagem maior a sensibilidade e 

precisão do detector. Portanto como eram esperadas baixas concentrações do gás nesse 

ambiente, uma vez que é constituído por materiais não emissores de partículas alfa, 

realizaram-se contagens de no mínimo 72h, de forma a diminuir a incerteza. 

Tal procedimento se mostrou bem sucedido, já que a variação entre as medidas 

foi de 6,86%, valor próximo ao encontrado pela Durridge na calibração, 5,3%. Assim, é 

possível confirmar a precisão do detector, indicando que as atividades de Radônio 

encontradas nas diferentes medições se aproximam do real sem uma grande margem de 

erro. 

Na figura 18 tem-se um gráfico onde estão representados integralmente os 

resultados das atividades de Rn medidas no container localizado em frente ao Intitto de 

Química da UFF, no campus do Valonguinho, realizadas nos meses de setembro, 

outubro e novembro. É possível observar certa tendência de uniformidade em relação às 

concentrações máximas, mínimas e médias de Radônio-222 encontradas. 
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Figura 18: Resultados das contagens realizadas no container. Sendo a contagem 1 realizada no período dos dias 24-

09-16 a 27-09-16, a 2, dos dias 30-09-16 a 03-10-16, a  3, entre 14-10-16 e 18-10-16 e a 4 entre os dias 05-11-16 e 

08-11-16. Nota: as concentrações mínimas encontradas foram de 1: 0,00 1,8 Bq/m³, 2: 0,00 1,7 Bq/m³, 3: 0,00 3,5 

Bq/m³ e 4: 0,07 2,3 Bq/m³ 

Além dos tipos de materiais de construção utilizados, tabela 5, os parâmetros 

atmosféricos também influenciam no acúmulo desse gás em ambientes com pouca 

ventilação (Kullab, 2005, Xie et al., 2015, Minkin et al., 2016). Assim, é importante 

uma análise das condições meteorológicas dos dias em que foram realizadas as 

contagens.  Tais parâmetros foram obtidos por meio do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e estão apresentados na tabela 6, e nas figuras 19, 20, 21 e 22 

têm-se suas variações ao longo do tempo. 

Tabela 5: Concentração de Rádio, taxa de emanação (Ex) correspondente e Nível de 

Radônio encontrados em diferentes materiais de construção. 

Material CRa (Bq/Kg) Ex (Bq/m²h) CRn (Bq/m³) 

Arenito 14,6 5,1 40,6 

Rochas 1,7 0,7 5,8 

Gipsita 5,5 0,9 7,3 

Quartzo 12,5 5,9 47,4 

Cimento 5,7 1,3 10,7 

Vidro 10,1 4,9 39,3 

Tinta/ pintura 4,6 0,4 3,4 

Fonte: Kullab, 2005, adaptado. 
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Tabela 6: Condições meteorológicas médias apresentadas nos dias das quatro contagens 

realizadas no container. 

 
Temperatura* 

(°C) 

Umidade 

relativa* 

(%) 

Pressão 

atmosférica 

(atm) 

Pluviosidade 

(mm) 

Contagens 18,37 23,30 0,98 0,95 

Nota: Valores referentes às condições no interior do container. A temperatura média e a umidade relativa externas 

foram respectivamente: 22,64°C e 80,37%. 

Tais variáveis se mantiveram relativamente constantes durante os períodos de 

contagens, não sendo possível estabelecer uma relação concreta entre esses fatores e as 

concentrações de Radônio encontradas. No entanto, nota-se que na 4ª contagem, dos 

dias cinco a oito de novembro de 2016, houve um aumento da pluviosidade, da umidade 

relativa do ar e uma queda da concentração máxima encontrada, em contrapartida, na 3ª 

contagem, entre os dias 30 de setembro e 03 de outubro de 2016, com ausência de 

precipitação, a umidade do ar permaneceu baixa, para os padrões da região, quando foi 

observado e um aumento do nível máximo nas medidas. 

Esses resultados vão ao encontro do que foi observado nos experimentos 

realizados por Xie et al. (2015). Esses autores mostraram que os níveis de Rn podem se 

correlacionar negativamente com a umidade.  

 

Figura 19: Variação da pluviosidade no período de 19 de setembro a 14 de novembro. Observa-se que foi um período 

relativamente seco, com exceção do dia 05 de novembro em que se teve uma máxima precipitação de 17,8 mm. 

Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 
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Figura 20: Variação da pressão atmosférica no período de 19 de setembro a 14 de novembro. Os valores se 

mantiveram na média de 1100 hPa (1,07 atm). Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 

 

 

Figura 21: Variação da temperatura no período de 19 de setembro a 9 de novembro. Os valores se mantiveram 

relativamente constantes, cerca de 23º C. Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 
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Figura 22: Variação da umidade relativa do no período de 19 de setembro a 14 de novembro. Os valores se 

mantiveram relativamente constantes, em uma faixa de 60 a 80%, com exceção dos primeiros dias de novembro em 

que foi superior a 90%. Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 

 

5.2.Análise dos dados 

 

5.2.1. Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

Nesse estudo foram realizadas nove medições, em sete ambientes (segundo, quarto e 

sexto andares) distintos do Hospital Universitário Antônio Pedro, no período de maio a 

agosto de 2016, como listado na tabela 7. 
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Tabela 7: Descrição das salas estudadas. 

Sala Andar 
Volume da sala 

aproximado (m³) 

Material de construção e 

revestimento das salas 

Fisiopatologia 

respiratória 
Segundo 37,0 

Paredes e chão de concreto. 

Paredes e teto revestidos 

com pintura. 

Cardio- oncologia Segundo 36,0 

Paredes e chão de concreto. 

Paredes e teto revestidos 

com pintura. 

Setor de Hemodinâmica 

(Sala de repouso) 
Segundo 46,0 

Paredes de concreto, 

revestidas com pintura. 

Teto de gesso. 

Piso recoberto por 

cerâmicas. 

Serviço de Patologia 

Clínica (SPC) 
Quarto 38,0 

Paredes e chão de concreto. 

Paredes e teto revestidos 

com pintura. 

Imunopatologia Quarto 95,0 

Paredes e chão de concreto. 

Paredes e teto revestidos 

com pintura. 

Departamento de Clínica 

Médica 
Sexto 28,0 

Paredes e chão de concreto. 

Paredes e teto revestidos 

com pintura. 

Departamento de 

Cardiologia 
Sexto 36,0 

Paredes e chão de concreto. 

Paredes e teto revestidos 

com pintura. 

 

Com exceção da Fisiopatologia respiratória e da Cardio-oncologia, em todas as salas 

são utilizados aparelhos de ar-condicionado, o que segundo Marley et al.(1998), pode 

acarretar na diminuição dos níveis de Radônio e de seus isótopos filhos nesses 

ambientes. E todas permaneceram fechadas, ou com acesso limitado durante o período 

de contagem, de forma a minimizar a interferência do meio externo. 
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As atividades mínima, máxima e média obtidas estão apresentadas na tabela 8 e 

através do gráfico mostrado na figura 23 pode-se melhor visualizar as diferenças 

encontradas em cada ambiente. 

Tabela 8: Concentrações média, mínima e máxima de Radônio medidas. 

Local de estudo 
Concentração 

mínima (Bq/m³) 

Concentração média 

(Bq/m³) 

Concentração 

máxima (Bq/m³) 

Fisiopatologia respiratória 6,0  11,8  21,2  

Cardio-oncologia 3,0  10,6  15,6  

Sala de Repouso (Setor de 

Hemodinâmica) 
14,8  39,3  67,9  

Imunopatologia 5,0  11,2  32,9  

Serviço de Patologia 

Clínica 
1,0  3,8  8,5  

Departamento de Clínica 

Médica 
4,4  9,7  17,6  

Departamento de 

Cardiologia 
2,3  9,5  17,6  

 

 O Setor de Hemodinâmica está localizado na seção recém-construída do HUAP, 

apresenta materiais de construção e estruturação diferentes das demais salas estudadas, 

por exemplo, possui teto baixo, ao invés de pé-direito alto como viso nas demais salas e 

é revestida por gesso, cuja procedência não pôde ser confirmada, logo não se pode 

descartar a possibilidade da presença de emissores. Tais fatos podem ser uma 

explicação para as concentrações acima da média do Hospital.  

A fim de confirmar os valores encontrados foram realizadas mais duas medidas 

nesse local, com diferentes durações e em dias diferentes da semana, como pode ser 

visto na tabela 9. 
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Tabela 9: Análise em triplicata da Sala de Repouso, localizada no segundo andar do 

HUAP, em diferentes dias de semana e consequentemente maior ou menor utilização da 

sala. 

Data 

Tempo de 

contagem (h) 
Concentração 

mínima (Bq/m³) 

Concentração 

média (Bq/m³) 

Concentração 

máxima 

(Bq/m³) 

06-06-16 a 07-06-16 26,4 11,2  34,5  60,7  

17-06-16 a 20-06-16 74,1 19,6  47,6  77,1  

04-08-16 a 05-08-16 34,0 13,5  35,4  65,8  

Desvio padrão - 3,5 5,9 6,8 

RSD (%) - 24,0 14,9 10,1 

 

Os diferentes tempos de contagem contribuíram para as diferenças nos valores 

de desvio padrão e coeficiente de variação. Desconsiderando a contagem mais longa o 

RSD e o desvio padrão das concentrações mínima, máxima e média seriam inferiores a 

10%, valor aceitável como a incerteza do equipamento. 

 

Figura 23: Resultados das contagens realizadas no HUAP, no período entre maio e agosto. Os números de 1 a 9 

referem-se às salas de estudo na ordem: 1- Fisiopatologia respiratória. 2- Cardio-oncologia. 3,4 e 5- Sala de Repouso 

(Setor de Hemodinâmica). 6- Serviço de Patologia Clínica. 7- Imunopatologia. 8- Departamento de Clínica Médica. 

9- Departamento de Cardiologia. 
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Observa-se que à medida que se muda o pavimento há a tendência de diminuição 

das concentrações encontradas, corroborando a observação feita pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA US, 2013), em que as concentrações 

desse gás seriam maiores nos porões e primeiro pavimento. 

No quarto andar a diferença de atividades de Radônio entre as salas estudadas 

pode estar relacionada a significativa diferença de tamanho entre elas, uma vez que a 

taxa de deposição desse elemento e de seus filhos é proporcional à superfície em relação 

ao volume (Marley et al., 1998). 

Analisando os parâmetros meteorológicos que podem influenciar nos níveis de 

Rn encontrados nota-se que durante os meses de contagem houve oscilações abruptas de 

temperatura (diferenças de até 17ºC), pluviosidade e umidade relativa do ar. Esses 

dados foram obtidos do INMET e estão apresentados nas figuras 24, 25, 26 e 27 a 

seguir. 

 

 

Figura 24: Variação da pluviosidade no período de 23 de maio a 18 de julho. Observa-se que foi um período 

relativamente seco, com exceção dos primeiros dias de junho, em que se tiveram dias consecutivos de precipitação, 

com uma máxima de 18,2 mm. Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 
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Figura 25: Variação da temperatura no período de 23 de maio a 25 de julho. Os valores se mantiveram relativamente 

constantes, até meados de julho, em que houve oscilações bruscas, de até cerca de 17ºC, alcançando máximas de 

34ºC e mínimas de 17°C. Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 

 

Figura 26: Variação da pressão atmosférica no período de 23 de maio a 18 de julho. Os valores se mantiveram na 

média de 1100 hPa (1,10 atm). Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 
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Figura 27: Variação da umidade relativa do no período de 23 de maio a 18 de julho. Os valores variaram 

significativamente nesse período de tempo. Entre 04 de julho e 18 de julho, houve variações abruptas desse 

parâmetro, onde tanto alcançou valores mínimos em torno de 20%, quanto valores superiores a 90%.Fonte: INMET, 

estação automática: Forte de Copacabana. 

Com base nos resultados obtidos pôde-se notar certa associação entre a umidade 

relativa do ar, a pluviosidade e a concentração de Radônio no ambiente. Os dados 

indicam que, em geral, um aumento da pluviosidade e consequentemente da umidade 

têm o efeito de diminuir a concentração desse elemento. 

Tal teoria pode ser representada na diferença de atividades encontradas entre as 

salas de Fisiopatologia Respiratória (FR) e Cardio-oncologia (CO) e entre as contagens 

no Setor de Hemodinâmica (SH). 

 Em relação à FR e a CO, apesar de ambas serem encontradas no mesmo 

pavimento do HUAP, construídas com os mesmos materiais e de estruturas 

semelhantes, apresentaram diferenças nas concentrações mínimas e máximas. As 

concentrações maiores foram encontradas na Fisiopatologia, enquanto as menores, na 

Cardio- oncologia. 

A contagem na Fisiopatologia Respiratória foi realizada entre os dias 27-05-16 e 

30-05-16, período de pouca ou nenhuma precipitação e umidade na faixa de 60-70%. Já 

a medida na Cardio-oncologia foi efetuada entre os dias 10-06-16 e 13-06-16, período 

no qual havia tido um aumento de pluviosidade, principalmente a partir do dia 05-06-

16, em que se alcançou uma máxima de 18,2 mm de precipitação. 
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Outro caso que pode ilustrar bem essa teoria são as diferenças obtidas nas 

concentrações mínimas e máximas nas três contagens realizadas no SH em diferentes 

períodos do ano. A primeira contagem foi realizada entre os dias 06-06-16 a 07-06-16, 

período marcado por uma elevada umidade do ar, 90% em média e significativa 

precipitação. Nessa amostragem observou-se os menores níveis de Radônio encontrados 

nessa sala. 

A segunda contagem, realizada entre os dias 17-06-16 e 20-06-16, onde houve 

variações significativas de temperatura (17,8 – 24,1°C), da umidade relativa (59 – 92%) 

e pouca precipitação, foram observados os maiores níveis de Rn. Já na terceira 

contagem, executada entre os dias 04-08-16 e 05-08-16, observou-se resultados 

coincidentes com a primeira, mostrando que as medidas de atividades desse gás 

radioativo estão atreladas as condições meteorológicas da região em estudo. 

Na tentativa de compreender melhor as influências ambientas nos níveis de 

Radônio encontrados nas salas estudadas, analisaram-se as variações a cada hora nas 

concentrações deste gás e dos parâmetros meteorológicos. Para isso, utilizou-se os 

gráficos gerado pelo RAD7 após o período de contagem, figuras 28 e 34, e os obtidos 

no INMET, figuras 29 a 33. 

 

Figura 28: Variação da concentração de Radônio, em Bq/m³, entre os dias 02-06-16 e 06-06-16, encontrada no 

consultório de Fisiopatologia Respiratória, localizada no segundo andar do HUAP. 
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Figura 29: Variação da pluviosidade no período de 2 de junho a 6 de junho. Observa-se que foi um período 

relativamente seco, com exceção do dia 05 de junho em que se teve uma máxima precipitação de 18,2 mm. Fonte: 

INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 

 

Figura 30: Variação da pressão atmosférica no período de 2 de junho a 6 de junho. Os valores se mantiveram na 

média de 1007 hPa (0,98 atm). Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 
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Figura 31: Variação da temperatura no período de 2 de junho a 6 de junho. Os valores se mantiveram relativamente 

constantes, cerca de 22º C, exceto no dia 02, quando a temperatura variou de 22,3°C a 30,0°C.  Fonte: INMET, 

estação automática: Forte de Copacabana. 

 

Figura 32: Variação da umidade relativa do no período de 2 de junho a 6 de junho. Os valores se mantiveram 

relativamente constantes, acima 80%, com do dia 02 em que houve variações abruptas, de um mínimo de 47% ao 

valor médio de 80%.  Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 

As concentrações de Radônio no consultório de Fisiopatologia Respiratória se 

mantiveram relativamente constantes e ao contrário do observado por Podstawczyńska 

et al. (2010), não pode ser observada uma tendência clara de acúmulo desse gás em um 

determinado período do dia. Entretanto, nota-se que em geral, as concentrações mais 

elevadas foram encontradas ao meio-dia, quando a temperatura e pressão atmosférica 

eram maiores, diferença de 1,0ºC e 0,001 atm respectivamente entre os valores 

máximos e mínimos. 
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Figura 33. Variação da concentração de Radônio, em Bq/m³, entre os dias 16-06-16 e 20-06-16, encontrada na sala de 

repouso do Setor de Hemodinâmica, localizada no segundo andar do HUAP. 

 

 

Figura 34: Variação da pressão atmosférica no período de 16 de junho a 20 de junho. Os valores se mantiveram na 

média de 1015 hPa (0,99 atm). Fonte: INMET, estação automática: Forte de Copacabana. 
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Figura 35: Variação da temperatura no período de 16 de junho a 20 de junho. Os valores se mantiveram relativamente 

constantes, cerca de 20º C, com máximas na faixa de 24-25°C no fim da tarde.  Fonte: INMET, estação automática: 

Forte de Copacabana. 

 

Figura 36: Variação da umidade relativa do no período de 16 de junho a 20 de junho. Os valores variaram 

significativamente, com mínimo de 55% e máximo de 88%. Fonte: INMET, estação automática: Forte de 

Copacabana. 

Os níveis de Radônio encontrados na sala de repouso do Setor de Hemodinâmica 

apresentaram um comportamento diferenciado do que o observado nas demais salas 

estudadas do Hospital. Como pode ser observado na figura 33, as concentrações 

aumentam gradativamente com o passar do tempo. No entanto, assim como na 

Fisiopatologia Respiratória, as concentrações mínimas desse elemento estão associadas 

às menores pressões barométricas e umidade do ar. Não se pode concluir, nesse caso, 

qual era a associação com a temperatura. 
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5.2.2. Comparação dos dados com os estudos nacionais, internacionais e com os 

limites estabelecidos por agências reguladoras. 

A partir dos dados obtidos nesse estudo foi possível, por extrapolação, estimar a 

dose anual de Radônio a qual, um funcionário, em uma jornada diária de 8h, cinco dias 

na semana, estaria exposto. 

 

Tabela 10: Estimativa de concentrações de Radônio e dose efetiva média anual as quais 

um funcionário atuando em um dos ambientes estudados estará exposto. 

Local de estudo 
Concentração média 

por hora (Bq/m³.h) 

Concentração média 

por ano (Bq/m³.ano) 

Dose efetiva 

(mSv) 

Fisiopatologia respiratória 0,16 338,8 2,0 

Cardio-oncologia 0,13 276,3 1,6 

Sala de Repouso (Setor de 

Hemodinâmica) 
0,64 1339,7 8,0 

Imunopatologia 0,14 288,4 1,7 

Serviço de Patologia 

Clínica 
0,05 107,5 0,6 

Departamento de Clínica 

Médica 
0,26 535,1 3,2 

Departamento de 

Cardiologia 
0,12 245,6 1,5 

 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e a Organização 

Mundial de Saúde (WHO) recomendam que as concentrações de Radônio em 

residências sejam inferiores a 100 Bq/m³ não ultrapassando o limite máximo de 300 

Bq/m³, e em locais de trabalho, onde o tempo de ocupação é em torno de 2000 

horas/ano, tal limites se encontra na faixa de 5000 Bq/m³ e 1500 Bq/m³, o que 

corresponde a um intervalo de dose efetiva anual de 3 mSv a 10 mSv (Geraldo et al., 

2005). 

As concentrações desse elemento nos consultórios e salas estudadas estão abaixo 

do limite máximo recomendado tanto pela ICRP quanto pela WHO, não sendo 

necessários, portanto, a realização de medidas mitigatórias. No entanto, é recomendado 

que haja estudos posteriores e acompanhamento periódico desse locais, em particular da 
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sala no Setor de Hemodinâmica, de forma a se assegurar que os níveis de Rn não 

ultrapassem os limites estabelecidos. 

Na tabela 11 é feita uma comparação dos valores de concentrações de Radônio 

encontrados na literatura com os obtidos nesse estudo. 

 

Tabela 11: Comparação das concentrações de Radônio encontradas na literatura com as 

obtidas nesse estudo. 

 

Local de estudo País 
Níveis de Radônio 

(Bq/m³) 
Referências 

HUAP Brasil 3,8 a 47,6 Este trabalho 

Residências na 

Baixada Santista 
Brasil 56,0 a 168,0 Geraldo et al. 

Residências em 

Natal 
Brasil 5,0 a 160,0 Marcon et al. 

Residências em 

Poços de Caldas 
Brasil 15,9 a 1645,4 Antoniazzi et al. 

Cavernas de Nerja Espanha 48,0 a 168 Duenãs et al. 

Escritórios em 

Ogbomoso 
Nigéria 20,0 a 37,1 Oni et al. 

Residências em 

Hong Kong 
China 30,0 a 130,0 Tung et al. 

Residências na 

Província de Tafila 
Jordânia 20,4 a 32,4 Abu-Haija et al. 

Laboratório Estados Unidos 0,0 a 307,0 Xie et al. 

Poços França 55,0 a 5992,0 
Collignan, B., 

Powaga, E. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSÕES 

O nível de concentração de Radônio-222 foi medido em algumas salas e 

consultórios no Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado em Niterói, Rio de 

Janeiro. A ventilação natural mais aplicada envolveu a abertura de portas, com exceção 

do Departamento de Clínica Médica onde a janela não era selada, foi empregada durante 

os períodos de medição durante o horário de expediente, contudo tais análises foram 

predominantemente executadas nos finais de semana, quando não há a utilização desses 

locais. 

As concentrações encontradas ficaram todas abaixo do limite estabelecido pela 

OMS, de 100 Bq/m³, não sendo necessário, portanto ações mitigatórias. No entanto, a 

Sala de Repouso, do Setor de Hemodinâmica requer atenção uma vez que apresentou 

níveis elevados desse gás e uma possibilidade de exceder os níveis considerados como 

seguros. 

Apesar de ainda dispersa e incipiente, as pesquisas acerca do tema estão ganhando 

interesse nos últimos anos no Brasil, o que reforça a necessidade de desenvolvimento de 

legislações específicas quanto a exposição a esse gás e medidas de prevenção e 

mitigatórias. 
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