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RESUMO 

 

Os seres humanos estão constantemente expostos à radioatividade natural presentes nas 

rochas, solos e água, proveniente principalmente de materiais da crosta terrestre que possuem 

na sua constituição elementos químicos pertencentes às séries radioativas do urânio e do tório. 

A distribuição desses elementos não é uniforme, sendo influenciada pela variação dos 

parâmetros físicos, geológicos e meteorológicos. Em ambientes pouco ventilados, como 

túneis, residências e poços profundos podem se acumular até níveis elevados, representando 

um risco à saúde pública. Nesse trabalho realizou-se uma avaliação da radiação natural a qual 

a população dos centros urbanos pode estar exposta no cotidiano, através da determinação das 

concentrações dos isótopos 
222

Rn, 
226

Ra, 
228

Ra, 
232

Th e 
238

U dissolvidos nas águas minerais 

provenientes do Parque Salutaris, em Paraíba do Sul, RJ, e do isótopo 
222

Rn indoor em 

construções de centros urbanos de médio e grande porte, em Timóteo, MG, e Rio de Janeiro, 

RJ, respectivamente. O radônio foi analisado com auxílio de um detector alfa portátil, RAD7, 

os isótopos de rádio através da espectroscopia gama e os demais radionuclídeos, tório e 

urânio, foram determinados por espectrometria de massa. As concentrações médias de radônio 

nas águas minerais variaram de 1,9 mBq L
-1

 a 19,4 Bq L
-1

, nos edifícios comerciais do Rio de 

Janeiro, de 3,8 a 79,8 Bq m
-3

, e nas residências em Timóteo, de 18,0 a 412,8 Bq m
-3

. As 

concentrações de 
226

Ra e 
228

Ra dissolvidos variaram entre 1,3 a 12,6 mBq L
-1

 e 1,8 a 2,8 mBq 

L
-1

, respectivamente, já as concentrações dos demais isótopos variaram entre 0,8 a 2,7 μg L
-1

, 

de 
238

U, e 0,04 a 0,22 μg L
-1

, de 
232

Th. Cerca de 15% dos pontos amostrados apresentaram 

concentração de algum elemento acima do limite estabelecido pela legislação internacional, 

sendo que as maiores doses efetivas de exposição à radiação foram encontradas nas 

residências, devido ao gás radônio, apresentando um máximo de 7,6 mSv a
-1

, e nos poços, 

devido aos isótopos de rádio, cujos maiores valores foram 9,9 mSv a
-1

, 
226

Ra, e 12,9 mSv a
-1

, 
228

Ra. 

 

Palavras-chave: Séries naturais de decaimento. Radioatividade em águas subterrâneas. 

RAD7. Radônio indoor. Limite de dose. 

 



ABSTRACT 

 

Human beings are constantly exposed to the natural radioactivity present in rocks, soils and 

water, mainly coming from materials of the earth's crust that have in their constitution 

chemical elements belonging to the radioactive series of uranium and thorium. The 

distribution of these elements is not uniform, being influenced by the variation of the 

physical, geological and meteorological parameters.In poorly ventilated environments, such 

as tunnels, residences and groundwater can accumulate to high levels, representing a risk to 

the public health. In this work an evaluation of the natural radiation, which the population of 

the urban centers can be exposed daily, was carried out, by determining the concentrations of 

isotopes 
222

Rn, 
226

Ra, 
228

Ra, 
232

Th and 
238

U dissolved in the mineral waters from Salutaris 

Park, in Paraíba do Sul, RJ, and the indoor radon in buildings of medium and large urban 

centers, in Timóteo, MG, and Rio de Janeiro, RJ, respectively. Indoor radon was analyzed 

using a portable alpha detector, RAD7, radium isotopes through gamma spectroscopy and the 

other radionuclides, thorium and uranium, were determined by mass spectrometry. The mean 

concentrations of radon in the mineral waters ranged from 1.9 mBq L
-1

 to 19.4 Bq L
-1

, in 

commercial buildings in Rio de Janeiro, from 3.8 to 79.8 Bq m
-3

, and in the residences in 

Timóteo, from 18.0 to 412.8 Bq m
-3

. The dissolved 
226

Ra and 
228

Ra contents ranged from 1.5 

to 12.6 Bq L
-1

 and 1.8 to 2.8 Bq L
-1

, respectively, whereas the concentrations of the other 

isotopes varied from 0.8 to 2,7 μg L
-1

, of 
238

U, and 0.04 to 0.22 μg L
-1

, of 
232

Th. 

Approximately 15% of the points sampled had a concentration of some element above the 

limit established by international legislation, and the highest effective doses of radiation 

exposure were found in the residences due to radon gas, presenting a maximum of 7.6 mSv a
-

1
, and in the groundwater, due to the radio isotopes, whose highest values were 9.9 mSv a

-1
, 

226
Ra, and 12.9 mSv a

-1
, 

228
Ra. 

 

Keywords: Natural series decay. Radioactivity in groundwater. RAD7. Indoor radon. Dose 

limit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A radiação sempre esteve presente ao nosso redor. A vida evoluiu em um mundo 

contendo níveis significativos de radiação ionizante, se adaptando a isso. O Comitê Científico 

das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEAR) identifica quatro 

principais fontes de exposição pública à radiação natural: a radiação cósmica, terrestre, por 

inalação e por ingestão. 

Normalmente, pouco pode ser feito para mudar ou reduzir a radiação ionizante 

proveniente de fontes naturais como o sol, o solo ou as rochas. Este tipo de exposição, embora 

nunca inteiramente livre de risco, é geralmente pequena. No entanto, em alguns casos, a 

radiação natural pode ser inaceitavelmente alta e precisa ser reduzida, como ocorre, por 

exemplo, com o gás radônio em ambientes fechados e o rádio em águas subterrâneas 

profundas com elevada salinidade (GASCOYNE, 1989; CNSC, 2015). 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). 

O decaimento radioativo dos isótopos das séries do urânio e tório, encontrados nos 

minerais, sorvidos aos coloides do solo ou dissolvidos nas águas subterrâneas originam dois 

importantes elementos do ponto de vista da proteção radiológica e ambiental: o radônio e 

rádio. Por ser o único elemento gasoso da sua série de decaimento, o radônio pode se difundir 

através de fendas e poros das rochas ou de seus regolitos até a atmosfera (BRADY; WEIL, 

2013). Já os isótopos de rádio, que apresentam alta mobilidade em meio aquoso, são 

importantes devido a sua facilidade de incorporação nos ossos do corpo e por originar 

radionuclídeos de meia-vida curta, mas com alta atividade específica (DIAB; ABDELLAH, 

2013;  ALTIKULAÇ et al., 2015). 

A distribuição desses elementos no ambiente não é uniforme, variando de acordo com 

o teor dos nuclídeos primordiais nas rochas e solos, por exemplo, altas concentrações de 
238

U, 

235
U e 

232
Th no meio tenderão a produzir grandes quantidades de gás radônio, além de ser 

influenciado por fatores ambientais, como os parâmetros meteorológicos e físico-químicos, no 

caso dos nuclídeos presentes nas águas subterrâneas (ASHER-BOLINDER, 1991; XIE et al., 

2015). 

Nos últimos anos, diversas organizações internacionais relacionadas com a proteção 

radiológica, como a Comissão Europeia (CE), a Comissão Internacional para a Proteção 

Radiológica (ICRP), a Agência Internacional da Energia Atômica (IAEA) e a UNSCEAR têm 
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elaborado estudos e relatórios acerca das principais fontes de exposição pública à radiação, 

seu impacto na saúde humana e possíveis medidas mitigatórias.  

O desenvolvimento de programas como o ―IAQ management‖, que busca minimizar 

a exposição dos estudantes e funcionários de escolas estadunidenses ao gás radônio, proposto 

pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), e diretrizes como ―Revisiting Canada’s radon 

guideline”, ―Home buyer”s and Seller’s Guide to Radon”, ―Survey on radon guidelines, 

programmes and activities”, ―The Environmental behaviour of radium: revised edition” e 

―Radioatividade em água potável: ocorrência, regulamentação e aspectos de proteção 

radiológica‖ cujos objetivos são informar a população a respeito das consequências da 

exposição contínua aos isótopos de radônio e/ou rádio e propor um monitoramentoalém de 

soluções para o acúmulo a níveis elevados desses elementos no ambiente, exemplificam os 

esforços gastos na melhora da proteção radiológica dos indivíduos do público (EPA, 1993; 

ZEEB; SHANNOUN, 2007; IAEA, 2014; LAURIA et al., 2014; GUE, 2015; EPA, 2018). 

Experimentos para a determinação dos efeitos da inalação do gás radônio sobre a 

saúde foram realizados a partir do século XX, em que estudos em animais, como ratos, 

hamsters e cachorros, confirmaram a carcinogenicidade do radônio e elucidaram a relação 

exposição/ resposta, bem como os efeitos das taxas de exposição a esse gás (CROSS, 1989; 

COLLIER et al., 2005; SADOKA et al., 2012). Tais resultados foram confirmados a partir de 

dados obtidos em estudos epidemiológicos desenvolvidos para o público em geral (DARBY 

et al., 2005). 

Tanto a inalação de ar, quanto a ingestão de água com altos níveis desses elementos, 

ou por períodos prolongados de tempo, podem representar um significativo risco à saúde 

humana, uma vez que células sensíveis dos tratos respiratório, gastrointestinal e 

espinocerebelar estarão expostas à radiação ionizante, o que pode levar ao desenvolvimento 

de neoplasias ou outras doenças (ICRP, 1993; GROVES-KIRKBY et al., 2016). 

Levantamentos quanto aos níveis de radônio presentes em áreas povoadas e de rádio 

em águas utilizadas para consumo humano se fazem necessários em razão da saúde pública. 

Com base em dados geológicos, pedológicos e de radiométricos têm-se construído mapas de 

potencial de radioatividade natural a fim de contribuir com órgãos governamentais e ajudar no 

direcionamento de recursos e implementação de diretrizes que busquem a mitigação de áreas 

contaminadas (LICÍNIO, 2013; ZIELINSKI, 2014; EPA, 2017).
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho busca realizar um estudo dos radioisótopos disponíveis em diferentes 

ambientes, com enfoque nos isótopos de rádio e radônio, que quando expostos em níveis 

elevados à população, seja por ingestão ou inalação, podem acarretar malefícios à saúde 

humana. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

I. Determinar as concentrações de radônio em residências na cidade de Timóteo, MG, e 

em edifícios comerciais no município do Rio de Janeiro. 

II. Determinar as concentrações de radônio dissolvido nas águas minerais distribuídas no 

Parque das Águas Minerais Salutaris, em Paraíba do Sul. 

III. Determinar a concentração de 
238

U, de 
232

Th e dos radionuclídeos pertencentes a essas 

séries de decaimento, em especial o 
226

Ra e 
228

Ra, presentes nas águas minerais 

supracitadas. 

IV. Identificar as possíveis origens do radônio, observando a unidade geológica local e 

materiais de construção empregados. 

V. Avaliar a influência dos parâmetros meteorológicos no comportamento do radônio nas 

áreas de estudo. 

VI. Realizar uma estimativa da dose anual média de radiação devido ao radônio e rádio. 

VII. Elaborar mapas potenciais de radônio indoor observados nos municípios de Timóteo e 

Rio de Janeiro. 
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3 HIPÓTESES 

 

Considerando as condições climáticas das três áreas em estudo espera-se que no 

período de junho a agosto, estação seca, as concentrações de rádio e radônio encontradas 

sejam maiores que as obtidas no período de janeiro a março, estação chuvosa, devido à 

variação dos parâmetros meteorológicos, principalmente, a umidade e a precipitação. 

Espera-se que os maiores níveis de radônio, tanto nos ambientes internos quanto 

dissolvidos nas águas, sejam encontrados nas áreas de estudo localizadas sobre um 

embasamento gnáissico, no caso os municípios de Timóteo e Paraíba do Sul. Além disso, 

tendo em vista a composição geológica da área em que o Parque Salutaris está situado, são 

esperados teores elevados de urânio e rádio dissolvidos nas águas amostradas. 
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4 BASE TEÓRICA 

 

4.1 Radioatividade ambiental 

 

O homem e seu meio ambiente estão continuamente expostos à radiação ionizante 

proveniente de fontes naturais e artificiais, o que lhes conferem certa tolerância a certos níveis 

de atividade, sem consequências prejudiciais (BONOTTO, 2004). 

A radioatividade natural é devido principalmente à radiação cósmica, que consiste de 

prótons de alta energia, partículas alfa e núcleos atômicos pesados, à radiação cosmogênica, 

oriunda dos radioisótopos formados na atmosfera terrestre e à radiação proveniente dos 

elementos radioativos existentes na crosta terrestre desde a sua origem, os radionuclídeos 

primordiais, a 4,5 bilhões de anos, sendo os mais importantes os isótopos de urânio, 
238

U e 

235
U, tório, 

232
Th e potássio, 

40
K (BONOTTO, 2004; SANTOS, 2010). Os radionuclídeos 

primordiais dão origem a três grandes séries naturais de decaimento, como mostrado na 

Figura 1, nas quais há a presença de isótopos radioativos de meia-vida suficientemente longa 

que permite que haja a atividade destes até os dias atuais. 

Já a radiação artificial corresponde aos radionuclídeos que podem ser gerados por 

atividades antropogênicas, como por exemplo, os testes e os acidentes nucleares, a partir de 

1940. Como resultado dessas ações houve uma significativa inserção de radionuclídeos, como 

o 
137

Cs, 
90

Sr, 
131

I e 
144

Ce, na atmosfera terrestre, contribuindo para o aumento do background 

de algumas regiões do planeta (SANTOS, 2010). 
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Figura 1- Séries de decaimento do 
238

U, 
235

U e 
232

Th

 

Fonte: DOS SANTOS, 2008, adaptado. 

A exposição à radiação pode variar de acordo com a localização e geologia das 

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

cósmicos, consequentemente, maior radioatividade ambiental, e em determinadas áreas há 

maiores concentrações de urânio e tório no solo em comparação com outras, o que leva a 

presença de maiores taxas de radiação. 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). 

De acordo com Pertlik et al. (1974) e Bonotto e Silveira (2006) a distribuição e 

migração do urânio na crosta terrestre estão associadas as atividades magmáticas desde a 

formação da Terra Primordial, o que justifica sua abundante presença nos principais minerais 

formadores de rocha. Estima-se que a abundância média de urânio na crosta terrestre seja de 

2,5 μg g
-1

 (BONOTTO, 2004), sendo a uraninita e a pechblenda, UO2, os principais minerais 

em que há a presença desse elemento, no entanto, pode ser constituinte essencial de quase 100 

minerais, alguns exemplos são mostrados na Tabela 1. Estudos sobre a geoquímica do urânio 

mostram que esse elemento ocorre, nas rochas ígneas, acentuadamente em quartzo, feldspatos, 

biotita e minerais pesados como o zircão e a apatita. Nas rochas sedimentares, são 
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frequentemente encontrados nos arenitos, disseminados nos minerais de quartzo e 

ortoquartzíticos e nas rochas carbonáticas (PERTLIK et al., 1974; BONOTTO; SILVEIRA, 

2006). 

Tabela 1- Teor de urânio (ppm) em minerais 

Mineral Concentração de urânio Tipo de rocha associada 

Quartzo 1,7 Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Ígnea 

Feldspatos 2,7 

Biotita 8,1 

Muscovita 2,8 

Piroxênio 0,1 – 50 

Alanita 30 – 1000 

Apatita 10 – 100 

Epídoto 20 – 200 

Granada 6 – 30 

Titanita 10 – 700 

Xenotima 300 – 4x10
4
 

Zircão 100 – 6000 

Hornblenda 0,2 - 60 Ígnea 

Magnetita e opacos 1 - 30 Ígnea 

Monazita 500 – 3000 Ígnea 

Arenito 0,4 - 3,2 Sedimentar 

Areia 3,0 – 5,0 Sedimentar 

Argila 2,0 – 3,0 Sedimentar 

Argila com material orgânico 80 Sedimentar 

Fonte: PERTLIK et al., 1974; BONOTTO; SILVEIRA, 2006, adaptado. 
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Já o tório, que apresenta apenas um isótopo primordial, o 
232

Th, é cerca de quatro 

vezes mais abundante nas rochas crustais que o urânio e ocorre na natureza somente em seu 

estado tetravalente (BONOTTO, 2004). É constituinte traço em minerais fosfatados, silicatos 

e óxidos (BONDIETTI, 1974) e majoritário em alguns minerais raros, como a torianita 

(ThO2) e a torita (ThSiO4), mas a grande parte desse elemento aparece, na natureza, associado 

ao zircão (LANGMUIR; HERMAN, 1980). 

Em sedimentos naturais, o tório concentra-se em grande parte em minerais 

resistentes dendríticos, tais como a monazita [(Ce, La, Nd, Th) PO4], rutilo (TiO2) e torianita 

ou adsorvidos em partículas de tamanho coloidal. A forte tendência de se manter adsorvido a 

argilas e oxi-hidróxidos é uma explicação para as concentrações elevadas encontradas na 

bauxita, cerca de 49 ppm, bentonita, 24 ppm e em depósitos ferromanganesíferos nos oceanos, 

onde a concentração pode variar de 24 a 124 ppm (LANGMUIR; HERMAN, 1980). 

 

4.2 Geoquímica do radônio 

 

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

atmosfera é cerca de uma parte por sextilhão, que corresponde a uma concentração de 6x10
-14

 

ppm (DOS SANTOS, 2008).  Em temperatura ambiente é insípido, inodoro, incolor e é um 

dos gases mais densos conhecidos (1,217 g L
-1

), cerca de oito vezes a densidade do ar 

(AFONSO, 2009). 

 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 dos isótopos de rádio, 
226

Ra, 
224

Ra e 
223

Ra, 

respectivamente. Todos eles desintegram-se emitindo partículas alfa, produzindo isótopos do 

elemento polônio, que por sua vez, decaem até originar os isótopos estáveis de chumbo 

(AFONSO, 2009). Os isótopos de radônio são os únicos elementos gasosos nas séries de 

decaimento do urânio e tório, dessa forma a dinâmica e comportamento desses elementos é 

diferente dos demais isótopos. 

De acordo com o Conselho Nacional de Proteção e Medição de Radiação (NCRP), a 

radiação natural contribui com aproximadamente 82% de toda a radiação ionizante a qual a 

população está exposta, sendo que, 55% desta são provenientes do radônio, Figura 2. As 

fontes artificiais, como os raios-X médicos, a medicina e indústrias nucleares se resumem a 

18% de contribuição (IPEN, 2002; BOLUS et al., 2013). 
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Figura 2- Contribuição média das diversas fontes de exposição à radiação ionizante da 

população  

 

Fonte: BOLUS et al., 2013. 

Os níveis de radônio no ambiente estão diretamente relacionados com a geologia da 

área. Regiões cuja litologia é caracterizada pela presença de urânio, tenderão a apresentar 

maiores emanações de radônio e, portanto maior concentração desse elemento na atmosfera. 

Exemplos dessa relação podem ser encontrados nos trabalhos de Martins et al. 

(2016), em que investigaram os níveis de radônio em 91 residências em Vila Pouca de Aguiar, 

cidade localizada no norte de Portugal, região caracterizada pela presença de granito 

plutônico, relacionado a falha de Verín-Régua-Penacova, enriquecido com urânio. Os níveis 

de radônio encontrados variaram entre 94,0 e 7066 Bq m
-3

, com média geométrica de 568 Bq 

m
-3

. De acordo com o estudo a presença das falhas geológicas na região desempenha um fator 

decisivo no aumento da concentração desse gás nas habitações. 

Outro estudo, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no 

Planalto de Poços de Caldas, entre 2004 e 2013, região reconhecida por suas anomalias 

radioativas e por suas jazidas de urânio e tório, buscou disponibilizar à população residente na 

área informações sobre a ocorrência de câncer e realizar medições de radiação ionizante 

natural, que incluíram a radiação gama ao ar livre e a radiação oriunda do radônio nas 

residências. Foram amostrados 677 domicílios localizados em um raio de até 20 km a partir 

da mina de urânio, englobando os municípios de Poços de Caldas, Caldas e Andradas, Figura 

3. As concentrações encontradas variaram entre 7,2 a 1645,3 Bq m
-3

, apresentando um valor 

médio de 104,2 Bq m
-3

.  
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Figura 3- Mapa da região do Planalto Poços de Caldas e dos municípios que se localizam a 

até 20 km da mina de urânio, explorada de 1982 a 1995

 

Fonte: BRASIL, 2013, adaptado. 

Oni et al. (2012) no entanto, encontraram resultados significativamente distintos dos 

obtidos por Martins et al. (2016), em Vila Pouca de Aguiar, e Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais, 2013, em Poços de Caldas, ao investigar os níveis de radônio aos quais os 

indivíduos estariam expostos ao frequentar as salas e escritórios no campus da Universidade 

de Tecnologia Ladoke Akintola, em Ogbomoso, sudoeste da Nigéria. Dez salas de mesma 

dimensão, material de construção e idade foram amostradas obtendo uma faixa de 

concentração de 20,0 a 30,3 Bq m
-3

, média de 26,3 Bq.m
-3

. Tais valores de concentração 

podem ser explicados pela ventilação empregada, que envolveu a abertura de portas e janelas 

durante o horário do expediente.  

Outro possível fatora ser considerado é a geologia local. Segundo Adegoke et al.  

(2013) ela é definida por um complexo migmatito-gnáissico-quartzito. Tal complexo é 

representado por gnaisses que ocorrem principalmente como gnaisses graníticos, com texturas 

médias a grossas e quando associados com alto teor de minerais máficos podem produzir 

solos argilosos. Eles contêm biotita, hornblenda, quartzo, plagioclásio, microclina e raramente 

piroxênio (ADEGOKE et al., 2013; MICHAEL et al., 2013). Estudos, ainda que incipientes, 

no sudoeste do país indicaram uma baixa concentração de urânio na composição dos 

quartzitos (1,1 ppm) e dos migmatitos e gnaisses (4 ppm). No entanto, levantamentos 

radiométricos aéreos indicaram um possível cinturão de anomalias de urânio no complexo 

migmatito-gnáissico-quartzito situado na faixa entre Katsina-Ala e Donga, nos estados Benue 

e Taraba, respectivamente (OBAJE, 2009). 
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A concentração dos isótopos de radônio nos solos depende das propriedades físicas 

dos mesmos, dessa forma, uma mesma unidade geológica pode apresentar uma não 

uniformidade nos níveis de radônio encontrados (ASHER-BOLINDER et al., 1991). A 

velocidade de difusão desse elemento é controlada, principalmente, pela granulometria e pela 

quantidade de água presente no solo. Estudos mostram que, de maneira geral, solos 

constituídos por grãos maiores favorecem o escape do radônio para o ambiente. Por outro 

lado, solos argilosos tendem a inibir a migração do gás (DUARTE, 2002; FIANCO et al., 

2012; STEFANO, 2015). A concentração típica do radônio nos solos varia de 4 a 40 kBq m
-3 

(SHARMA; VIRK, 2001), valor consideravelmente maior do que o encontrado na atmosfera, 

4 a 15 Bq m
-3 

(DOS SANTOS, 2008). 

Os níveis de radônio encontrados na atmosfera são também influenciados pelas 

variações diurnas e sazonais. Maiores concentrações do gás foram observadas nos períodos 

matutinos, momento em que se têm maior turbulência atmosférica e consequentemente maior 

diluição do gás radônio, por outro lado, nos períodos vespertinos, em que há a diminuição da 

intensidade desse fenômeno foram obtidos os menores níveis do gás. Em relação à 

sazonalidade, as maiores concentrações tendem a ocorrer no outono e inverno (NCRP, 1988; 

MAGALHÃES et al., 2003; KULLAB, 2005; NEVES; PEREIRA, 2004; DENMAN et al., 

2007; DOS SANTOS, 2008; SANTOS, 2010; PODSTAWCZYŃSKA et al., 2010). 

4.3 A problemática do radônio em ambientes fechados 

Ao ser emanado das rochas, solos ou materiais de construção o radônio é exalado 

para a atmosfera e rapidamente disperso no ambiente, não representando, dessa forma, um 

problema à saúde pública. No entanto, em ambientes fechados, com pouca ventilação, como 

túneis, cavernas, minas e residências, pode se acumular até níveis elevados, representando um 

risco à saúde da população (ZEEB; SHANNOUN, 2009). 

O fluxo do radônio é determinado por duas etapas, exemplificadas na Figura 4: 

primeiramente há a emanação, liberação do gás dos grãos minerais para os poros, por difusão 

ou recuo, este último mais significativo devido ao baixo coeficiente de difusão dos gases em 

meio sólido. A emanação ocorre devido a liberação da partícula alfa no decaimento do 

radioisótopo pai, o 
226

Ra, fazendo com que o isótopo filho, 
222

Rn, seja deslocado e a energia 

liberada no processo é transferida para o meio. E em seguida há a exalação, onde o gás será 

transportado, por difusão ou fluxo convectivo, do meio para a atmosfera 

(PORSTENDÖRFER, 1994; DOS SANTOS, 2008). 
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Figura 4- Modelo de exalação do radônio a partir do solo ou de materiais de construção  

 

Fonte: PORSTENDÖRFER, 1994. 

O gás pode se difundir para ambientes internos através de rachaduras em pisos e 

paredes, juntas de construções, pelas lacunas em pisos suspensos, tubulações de água e gás e 

em menor grau por meio da água de poços, como exemplificado na Figura 5. Sabe-se que as 

maiores concentrações de radônio são encontradas em porões e no piso térreo, e tal 

concentração diminui à medida que se aumenta o pavimento (EPA, 2016; XIE et al., 2015; 

SILVA et al., 2018). No entanto, fatores como a estrutura, o tipo de material de construção e o 

grau de ventilação dos ambientes afetam positiva ou negativamente o seu acúmulo (EPA, 

2003; BRADY; WEIL, 2012). 
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Figura 5- Representação esquemática de algumas das possíveis fontes de radônio e seu 

caminho até o interior das residências

 

Fonte: BRADY; WEIL, 2012, adaptado. 

Não é rara a presença de radioisótopos, tais como o urânio, tório, rádio, e chumbo, 

em materiais de construção, como o cimento, areia, gesso, rocha e tijolo, e em rochas 

ornamentais, como o granito e mármore (SAAD et al., 2010; SAAD et al., 2014; BALA et al., 

2017). Dessa forma, tais materiais se configuram como uma significativa fonte de 

radioatividade natural para os ambientes fechados, sendo em alguns casos a principal fonte de 

radônio. 

Diversos estudos foram feitos com o objetivo de determinar a concentração e taxa de 

exalação de radônio desses materiais, o teor de rádio e a dose anual efetiva correspondente a 

essa concentração a qual os indivíduos estarão expostos, como um esforço para se avaliar os 

ambientes nos quais os materiais de construção se configuram como principal fonte de 

radônio (ARAÚJO, 2003; KULLAB, 2005; FIOR, 2008; CHEN et al., 2010; COSMA et al., 

2013; SAAD et al., 2010; TURHAN, 2012; BALA et al., 2014; KUMAR et al., 2014; SAAD 

et al., 2014; AMIN, 2015; BALA et al., 2017). Os materiais comumente analisados foram 

cimento, cerâmica, gesso, mármore, granito, tijolo e areia, e na Tabela 2 estão sintetizados os 

principais resultados, comparando as taxas de exalação de radônio dos diferentes materiais. 

De acordo com Bala et al. (2017) as taxas de exalação de radônio dos materiais 

variam de um local de origem para outro, uma vez que são dependentes da formação 

geológica, do teor de rádio presente e das propriedades físicas do material, como por exemplo, 

a porosidade. Em seus estudos com amostras de granito, mármore e arenito, provenientes dos 
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distritos Hamirpur e Uma, na Índia, eles observaram que as amostras de granito apresentaram 

as maiores taxas de emanação, 70,0 a 81,4 mBq kg
-1

h
-1

, em relação ao arenito, 40,7 a 50,5 

mBq kg
-1

h
-1

, e mármore, 53,7 a 66,8 mBq kg
-1

h
-1

.  

Um exemplo claro da importância da análise da procedência dos materiais em 

relação à composição química desses, é apresentado por Saad et al. (2014). Nesse estudo os 

autores analisaram diversos materiais de construção utilizados na Líbia. Foram encontradas 

elevadas taxas de exalação por massa de radônio em materiais importados em comparação 

com os mesmos produtos nacionais, como por exemplo: o mármore negro italiano, que 

apresentou taxa de 85,0 ± 3,0 mBq kg
-1

h
-1

, enquanto o mármore libanês exibiu um taxa de 

23,2 ± 0,8 mBq kg
-1

h
-1

, e o tijolo italiano, cuja taxa foi de 36,1 ± 1,2 mBq kg
-1

h
-1

, enquanto o 

libanês, 7,7 ± 0,3 mBq kg
-1

h
-1

. Outros materiais que apresentaram elevadas taxas de exalação 

foram o granito indiano, com 84,5 ± 3,0 mBq kg
-1

h
-1

 e o gesso egípcio, com 84,4 ± 3,0 mBq 

kg
-1

h
-1

. 

O gesso é um material composto basicamente por sulfato de cálcio, CaSO4, no 

entanto pode conter impurezas como urânio, tório e rádio provenientes da rocha fosfatada que 

podem aumentar expressivamente a radioatividade natural (FIOR, 2008; UNSCEAR, 2017). 

Análises do teor de rádio nos fosfogessos brasileiros mostraram que tal elemento está presente 

em concentrações entre 22 a 695 Bq kg
-1

 (MAZZILLI et al., 2000).O Comitê Científico das 

Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEAR) recomenda um limite 

máximo de teor de rádio de 370 Bq kg
-1

 em materiais de construção (UNSCEAR, 1993). 

Nos últimos anos diversos estudos têm apontado que a presença do radônio em 

residências, locais de trabalho ou em locais frequentados regularmente pela população podem 

representar um sério risco à saúde (EPA, 2003; ZEEB; SHANNOUN, 2007). A exposição das 

pessoas a altas concentrações desse elemento por períodos prolongados de tempo podem 

causar efeitos patológicos e alterações nas funções respiratórias, o que aumenta os riscos de 

desenvolvimento de câncer pulmonar. Apesar da principal fonte desse elemento ser as rochas 

e solos sobre as quais as habitações e edifícios foram construídos, os materiais de construção 

podem representar um significativo papel na contribuição para o aumento da radioatividade 

natural no interior desses ambientes, desde que não haja um sistema de ventilação adequada, 

caso contrário a contribuição torna-se pouca significativa (ZEEB; SHANNOUN, 2009; 

CHEN et al., 2010; SAAD et al., 2010). 
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Tabela 2- Taxas de exalação do gás radônio apresentadas por diferentes tipos de materiais de 

construção 

Tipo de material País de origem 
Taxa de exalação de radônio 

por área (mBq m
-2 

h
-1

) 
Referência 

Cerâmica 

Canadá 37,5 ± 33,3 Chen et al., 2010 

Egito 248,2 ± 8,7 Saad et al., 2014 

Espanha 322,5 ± 11,3 Saad et al., 2014 

França 814,7 ± 28,5 Saad et al., 2014 

Mármore 

Grécia 617,2 ± 21,6 Saad et al., 2014 

Índia 212,7 ±7,4 Saad et al., 2014 

Líbia 487,1 ±17,0 Saad et al., 2014 

Egito 352,7 ±12,3 Saad et al., 2014 

Granito 

Arábia Saudita 3458 ± 542 Chen et al., 2010 

Brasil 2416 ± 1083 Chen et al., 2010 

Brasil 10,7 ± 0,2 Araújo, 2003 

Espanha 653,2 ± 22,8 Saad et al., 2014 

Estados Unidos 37,5 ± 16,6 Chen et al., 2010 

Índia 2847,9 ± 99,5 Saad et al., 2014 

Itália 91,7 ± 54,2 Chen et al., 2010 

Cimento branco 

Arábia Saudita 90,8 Amim, 2015 

Egito 550,9 ±19,2 Saad et al., 2014 

Índia 19,0 Kumar; Singh, 2004 

Cimento negro 
Índia 39,6 Kumar; Singh, 2004 

Egito 523,2 ± 25,2 Saad et al., 2014 

Cimento 

Arábia Saudita 161,3 Amim, 2015 

Índia 323,9 ± 9,0 Nain et al., 2006 

Iraque 215,4 ± 5,8 Hussein et al., 2013 

Jordânia 1330,0 Kullab, 2005 

Areia 

Arábia Saudita 963,0 Amim, 2015 

Índia 93,4 Kumar; Singh, 2004 

Iraque 345,9 ± 6,8 Hussein et al., 2013 

Líbia 722,2 ± 25,7 Saad et al., 2014 

Tijolo 
Itália 1625,1 ± 56,8 Saad et al., 2014 

Líbia 123,7 ± 4,3 Saad et al., 2014 

Gesso 

Arábia Saudita 148,5 Amim, 2015 

Egito 433,0 ± 15,1 Saad et al., 2014 

Iraque 156,3 ± 6,5 Hussein et al., 2013 

Jordânia 910,0 Kullab, 2005 
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É sabido que é possível atenuar a exalação de radônio de materiais de construção 

com a utilização de um revestimento interno. Fior (2008) observou que a aplicação de tinta a 

óleo e tinta acrílica fosca em células-teste, ambientes criados para simular um local onde há 

convívio humano, resultou em uma diminuição da exalação do gás em 54%, nas células 

construídas com bloco de concreto, e uma redução em 41% nas células constituídas de bloco 

cerâmico. 

Existem diversos métodos comerciais eficientes e acessíveis cujo objetivo é detectar 

os níveis de radônio em uma residência, como mostrado na Figura 6. A EPA recomenda a 

realização de testes para radônio em todas as residências abaixo do terceiro andar (EPA, 

2016). A Organização Mundial da Saúde propõem duas vias estratégicas para se reduzir a 

concentração desse elemento, sendo uma voltada para a prevenção, onde se busca limitar ou 

impedir a entrada do gás radônio nas construções, e a outra focada na mitigação, em que se 

tenta remover, ou diluir, o radônio presente em concentrações inadequadas (ZEEB; 

SHANNOUN, 2009). 

Normalmente se é recomendada a selagem de pisos e paredes e o aumento da 

ventilação do solo com a instalação de um tubo ventilador, que puxa o radônio do solo, ou da 

parte de baixo da casa e o libera na atmosfera. Tal sistema é conhecido como redução de 

radônio por sucção do solo (EPA, 2016). A Figura 7 está ilustrando como é o funcionamento 

desse tipo de sistema de ventilação. 

De forma geral, sistemas de ventilação eficientes são suficientes para manter baixos 

os níveis de radônio no interior dos ambientes, tornando assim, a exalação de radônio dos 

materiais de construção e de rochas ornamentais para as construções pouco significativas 

(CHEN et al., 2010). 
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Figura 6- Exemplos de métodos comerciais disponíveis para a determinação dos níveis de 

radônio em residências, sendo A e B específicos para medidas de curto prazo (máximo de sete 

dias) e C para medidas de longo prazo (contagem contínua máxima de um ano). Os três 

métodos apresentados podem ser encontrados no site Amazon.com com preços variáveis de 

até $200. Em D tem-se um exemplo de uma empresa especializada em instalações de sistemas 

de mitigação de radônio. 

 

 

Figura 7- Casa com sistema de controle de radônio instalado. (a) Esquema do funcionamento 

do sistema de redução de radônio por sucção do solo. (b) Exemplo de uma casa em Kansas 

City com esse sistema instalado pela Integrity building inspections.  

 

Fonte: MARTIN, 2009. 
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4.4 Influência de fatores ambientais na concentração de radônio 

 

As concentrações de radônio nos ambientes também são influenciadas por outros 

fatores ambientais, como a umidade e temperatura do ar e do solo, pressão atmosférica, 

precipitação, relevo, tipo de solo, velocidade e direção dos ventos e até mesmo questões 

culturais, como tipos de materiais de construção empregados e diferenças nas práticas de 

ventilação e construção civil (ASHER-BOLINDER et al., 1991; DOS SANTOS, 2008; 

SANTOS, 2010; XIE et al., 2015). 

A umidade é um importante agente de liberação do radônio dos solos e outras fontes 

sólidas emissoras, uma vez que absorve a energia cinética de recuo do átomo liberada no 

decaimento do radionuclídeo pai, evitando, dessa forma, que o átomo de radônio fique retido 

nas partículas adjacentes do meio, propiciando seu escape do meio sólido (ASHER-

BOLINDER et al., 1991; SANTOS, 2010). 

De acordo com Lindmark e Rosen (1985), esse fenômeno é observado em solos cuja 

taxa de umidade varia até 15 a 17 por cento, para valores acima dessa porcentagem é esperado 

um decréscimo da difusão do radônio, uma vez que o gás deverá percorrer poros com maior 

presença de água. Baranov e Novitskaya (1960; apud MATTSSON, 1970) também 

observaram que um aumento da umidade do ar proporcionava um aumento da emanação de 

radônio de alguns minerais contendo urânio. 

Outro fator importante que determina os níveis de radônio nos solos é a pressão 

atmosférica. Baixas pressões resultam em maior difusão do radônio, de maiores 

profundidades até a superfície, já altas pressões têm efeito contrário, o ar atmosférico é 

empurrado para o solo diluindo o radônio presente (SCHERY et al., 1984; LINDMARK; 

ROSEN, 1985; ASHER-BOLINDER et al., 1991). 

Há divergências acerca da influência da temperatura nas taxas de exalações de 

radônio do solo, o que pode ser explicado pelas complexas relações entre os parâmetros 

meteorológicos. As variações de temperatura podem estar associadas, por exemplo, as 

oscilações de períodos úmido e seco, variação dos ventos e períodos de mudanças da pressão 

atmosférica, como ocorrem nas passagens de massas de ar (ASHER-BOLINDER et al., 

1991). 

Autores como Kovach (1945), Lindmark e Rosen (1985), sugerem que a 

interferência da temperatura nos níveis de radônio no solo é pouco significativa. No entanto, 

Klusman e Jaacks (2014) observaram uma correlação negativa entre a temperatura do solo e 
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do ar com a concentração do radônio, além disso, as diferenças de temperatura entre os dois 

meios podem induzir o transporte convectivo do gás do solo à superfície. 

Os ventos, por sua vez, atuam como agente de dispersão, diminuindo a concentração 

de radônio ao remover ou diluir os gases da superfície exalados do solo (ASHER-

BOLINDER et al., 1991). O grau de influência desse fator está relacionado a outros 

parâmetros presentes, tais como o tipo e extensão de cobertura do solo, e a permeabilidade e 

grau de umidade do solo. 

 

4.5 Ocorrência de radionuclídeos naturais em águas 

A composição da água subterrânea é, em geral, determinada em função das rochas 

pelas quais ela percola, além disso, processos de dissolução de gases, reações químicas, como 

as de troca iônica, redox, ácido-base, complexação e precipitação e a atuação de 

microrganismos afetam as interações água/rocha e modificam a qualidade desta água 

(FEITOSA, 2008). 

Espécies químicas radioativas são comumente encontradas na litosfera terrestre e 

quando presentes nas águas estas recebem a classificação de radioativa. Estudos têm mostrado 

que o radônio, em especial o isótopo 
222

Rn, é o mais abundante nas águas minerais e se 

configura como o principal responsável por sua radioatividade e o 
226

Ra o segundo maior 

contribuinte (WHO, 2004; FEITOSA, 2008). Em águas superficiais, no entanto, as 

concentrações de radônio encontradas são menores que as observadas nas águas subterrâneas, 

permanecendo em cerca de 10 Bq m
-3

, valor próximo ao encontrado para o rádio (IAEA, 

2014). 

A distribuição dos isótopos de rádio, 
228

Ra, 
226

Ra, nas águas subordina-se aos teores 

de urânio e tório presentes nas rochas circundantes (SANTOS, 2010). Já quanto ao radônio 

sabe-se que a desintegração do urânio presente nas rochas graníticas é uma das prováveis 

fontes desse elemento nas águas subterrâneas e também sua distribuição na natureza está 

intrinsecamente relacionada ao seu isótopo-pai, o 
226

Ra (BONOTTO, 2006; FEITOSA, 2008). 

Ademais, fatores como: a litologia da zona percolada, o estado geoquímico do meio, a 

pressão, temperatura, o pH, a área e tempo de contato entre as rochas e a água, influenciam na 

concentração desse gás nas águas (BONOTTO, 2006). 

O urânio, o tório e o potássio são elementos litófilos, ou seja, são geoquimicamente 

afins das fases silicáticas da crosta terrestre, e são constituintes principalmente das rochas 
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ígneas ácidas, como o granito, em detrimento das rochas básicas e ultrabásicas, como o 

basalto e o carbonatito, respectivamente (BONOTTO, 2003; SANTOS, 2010). 

As rochas sedimentares, em geral, contêm baixos níveis de radioatividade, no 

entanto, os arenitos, as rochas fosfáticas e as carbonáticas são importantes exceções, uma vez 

que podem apresentar elevadas concentrações de radionuclídeos naturais. Os arenitos, por 

exemplo, possuem cerca de 1,4 ppm de U em sua composição (GABELMAN, 1977; 

BONOTTO, 2006; SANTOS, 2010). A presença desse elemento nessas rochas pode ser 

explicada devido à capacidade do urânio de se associar parageneticamente a carbonatos, 

fosfatos, silicatos, sulfatos, entre outros, além de preencher as fraturas e diaclases das rochas, 

como no caso das carbonáticas (BONOTTO, 2006). 

Urânio, rádio e radônio podem ocorrer concomitantemente em altas concentrações no 

caso de áreas mineralizadas, mas na maioria dos casos, existe forte desequilíbrio destes 

isótopos nas águas subterrâneas. Tal desequilíbrio é devido as condições geoquímicas, que 

mobilizam preferencialmente U e/ou Ra, assim como a natureza inerte do radônio. As águas 

podem ter, por exemplo, altos teores de urânio, mas baixos de outros radionuclídeos 

(VINSON et al., 2009). 

A mobilização do urânio em águas subterrâneas e superficiais está relacionada com 

os processos intempéricos, dissoluções químicas e processos físicos de transporte do íon 

uranila (UO2
2+

) sob a forma de um hidróxido ou de algum complexo solúvel, como os 

nitratos, fluoretos, cloretos, sulfatos e bicarbonatos hidratados (DE CAMARGO, 1994; 

BONOTTO, 2006).  

Apresenta-se comumente em três estados de oxidação +4, +5 ou +6, sendo que as 

espécies mais solúveis são geralmente encontradas em águas oxidantes (WANTY; SCHOEN, 

1991). Em ambientes redutores o urânio lixiviado, independentemente da rocha de origem sob 

condições oxidantes, sofrerá processo de precipitação, exemplo desse fenômeno pode ser 

observado em arenitos ricos em matéria orgânica ou em áreas ricas em sulfeto de ferro (FeS). 

Segundo Bowie e Plant, 1983, os teores de urânio podem variar entre 0,05% e 0,2% 

(BONOTTO, 2004). 

Além disso, o dióxido de carbono apresenta significativa influência na solubilidade 

de certos minerais constituídos por urânio, por exemplo, um aumento na pressão parcial de 

CO2 em uma ordem de grandeza resulta em aumento de solubilidade da uraninita 

(BONOTTO, 2006). 

O tório pode ocorrer associado ao urânio em alguns tipos de minerais e rochas, como 

no caso do mineral uranotorianita [(Th,U)O2], contudo, o comportamento desses dois 
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elementos em solução é distinto. O tório ocorre somente no seu estado tetravalente, Th
4+

, e 

como constituinte majoritário em apenas alguns minerais raros, como a torianita (ThO2) e a 

torita (ThSiO4). A torianita e a uranita são minerais isomórficos e a torita é isomórfica com o 

zircão, por essa razão a maior parte da ocorrência natural desse elemento se dá incorporada a 

estrutura do zircão. Ademais, a principal fonte de tório para as águas é a monazita [(Ce, 

La,Nd,Th)PO4)] cuja composição de ThO2 pode variar entre 3 a 20% (LANGMUIR; 

HERMAN, 1980; HEM, 1985). 

A maioria dos minerais que contém tório é refratária, além disso, esse elemento 

apresenta elevada insolubilidade e baixa mobilidade em águas naturais. No entanto quando 

complexado com ligantes como o sulfato, fluoreto, hidróxido e ânions orgânicos a 

solubilidade e consequente mobilidade nos solos e águas subterrâneas aumentam, contudo a 

concentração desse elemento nas águas naturais raramente excede a 1 ppb, como pode ser 

observado na Figura 8 (LANGMUIR; HERMAN, 1980).Nota-se que em águas alcalinas o 

tório ocorre majoritariamente na forma Th(OH)4, já a forma do íon livre Th
4+

 predomina em 

águas ácidas, com pH inferior a 3. 

 

Figura 8- Distribuição dos complexos de tório em função do pH em água, a 25°C,  em água 

subterrânea com concentrações típicas dos ligantes mais comuns (a) e em água pura (b).

 

Fonte: LANGMUIR; HERMAN, 1980 (adaptado). 
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Já o rádio, radioisótopo que pode ocorrer na natureza nas formas isotópicas 
228

Ra, 

226
Ra, 

224
Ra e 

223
Ra, é um metal alcalino terroso e se comporta quimicamente como o bário. A 

concentração desse elemento em águas naturais é significativamente menor do que a do 

urânio, sendo usualmente inferior a 0,037 Bq L
-1

.  

No entanto, em aquíferos profundos ou em áreas de mineração de urânio ou fosfato é 

possível encontrar elevadas concentrações desse elemento (HEM, 1985). Estudos realizados 

em diversos países têm mostrado que as concentrações de 
226

Ra e 
228

Ra encontradas em águas 

subterrâneas podem variar entre valores inferiores a 14,26 ± 0,32 e 654 ± 72 mBq L
-1

 e entre 

2,7 a 1165,7 mBq L
-1

, respectivamente, como pode ser visto Tabela 3 (SHIVAKUMARA et 

al., 2014; GODOY et al., 2019; LIU et al., 2018). 
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Tabela 3- Concentrações de 
226

Ra e 
228

Ra encontradas em águas subterrâneas por diferentes estudos mundiais. 

País 
226

Ra (mBq L
-1

) Referência País 
228

Ra (mBq L
-1

) Referência 

Áustria 46 a 19 Lanstetter; Katzlberger, 2009 Finlândia < 30 a 320 Vesterback et al., 2006 

Itália < 10 a 12 ± 1 Kozłowska et al., 2009 Itália < 20 a 22 ± 9 Kozłowska et al., 2009 

Iêmen 119 a 655 Ibrahim et al., 2013 Brasil < 12,0 Santos, 2010 

Índia 14,3 a 81,1 Shivakumara et al., 2014 China 2,7 a 1165,7 Liu et al., 2018 

Brasil < 50 a 654 ± 72 Godoy et al., 2019 Egito 7 ± 2 a 1032 ±11 Sherif et al., 2018 
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Os isótopos de rádio apresentam grande radiotoxicidade e periculosidade à saúde 

humana em caso de ingestão, uma vez que possui comportamento similar ao cálcio, um 

elemento comumente fixado nos ossos (SÁNCHEZ et al., 1999). O rádio ingerido através dos 

alimentos e água é incorporado ao organismo humano, acarretando em um aumento 

significativo da dose efetiva devido à radiação interna. Estudos estimaram que a concentração 

desse elemento presente no esqueleto humano corresponde a 25 vezes a ingestão diária 

(CAMARGO; MAZZILI, 1998). 

Os isótopos de rádio, 
223

Ra, 
224

Ra e 
226

Ra decaem para produzir isótopos de radônio, 

219
Rn, 

220
Rn e 

222
Rn, respectivamente, um gás nobre emissor de partículas alfa e que não 

participa de processos químicos como precipitação e complexação em meio líquido, logo, 

pode ser livremente transportado das rochas para a água. Contudo, a presença de radônio nas 

águas é controlada por parâmetros físicos, como temperatura e pressão, características 

geoquímicas de seu isótopo pai e a presença de outros gases no meio (HEM, 1985; SANTOS, 

2010). 

A emissão de CO2 das águas subterrâneas e solo podem estar associados à emanação 

de gases radioativos naturais, como os isótopos de radônio (SHAPIRO et al. 1982). Shapiro et 

al. (1982; 1985) perceberam uma correlação entre o aumento de dióxido de carbono 

dissolvido na água e um aumento do escape de radônio, em seus estudos no Lago Hughes, na 

Califórnia, EUA, tal comportamento é justificado devido ao borbulhamento resultante de um 

meio saturado de dióxido de carbono facilitar o escape do radônio dissolvido. 

Quando presente em água potável pode se tornar um problema à saúde pública. A 

água superficial contém pequenas concentrações de radônio dissolvido, normalmente 

inferiores a 4,0 Bq L
-1

, já águas subterrâneas, como as de poços profundos, podem apresentar 

altas concentrações desse gás (HOPKE, 2000). 

Como o radônio é relativamente insolúvel na água, 0,01 mol kg
-1

 bar
-1

, pequenas 

agitações permitem que haja a liberação do radônio do meio contribuindo para a concentração 

total de radônio nos ambientes. Apesar de sua relativamente baixa solubilidade, sua atividade 

nas águas pode ser algumas ordens de magnitude maior do que a de outros radionuclídeos 

naturais (HOPKE, 2000; FONOLLOSA et al., 2016). 

A ingestão de radônio presente água também pode representar um risco direto à 

saúde através da irradiação de células sensíveis no trato gastrointestinal e outros órgãos, uma 

vez que é absorvido pela corrente sanguínea (CRAWFORD-BROWN, 1990; DA SILVA, 

2000). Assim, o radônio pode potencialmente causar efeitos adversos à saúde, além do câncer 

de pulmão. 
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4.6 Consequências da exposição à radiação natural à saúde humana 

 

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

de origem natural quanto artificial, oriundas da radiação cósmica e radionuclídeos presentes 

na crosta terrestre, em materiais de construção, ar, água e alimentos. Através da energia 

liberada no decaimento radioativo a radiação é capaz 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, esse rearranjo pode comprometer a estrutura 

molecular, levar a perda da identidade química da molécula, e como consequência esta não 

mais exercerá as funções químicas ou biológicas as quais eram destinadas (NOUAILHETAS, 

2015).  

Uma vez que aproximadamente 60% do peso do corpo humano é composto por água, 

o equivalente a 2x10
15

 moléculas por quilograma, a radiólise é o efeito que mais comumente 

ocorre com a exposição humana às radiações ionizantes. A ionização da molécula de água 

favorece a formação de radicais livres, espécies químicas altamente reativas que podem 

interagir entre si ou com moléculas próximas a eles, podendo causar sua danificação 

(NOUAILHETAS, 2015). As reações químicas decorrentes da radiólise e seus efeitos em 

moléculas do corpo humano, como o DNA, estão resumidos no esquema apresentado na 

Figura 9. 

Além da atuação dos radicais livres, considerada uma ação indireta das radiações, há 

outra via de ação da radioatividade nas moléculas, na qual a radiação leva a ionização das 

demais moléculas do corpo (ação direta). No caso do DNA, ao sofrer ionização, podem 

ocorrer mutações gênicas ou até mesmo a quebra da molécula, onde há a perda da integridade 

do material genético (NOUAILHETAS, 2015), como ilustrado na Figura 10. É importante 

salientar que as mutações radioinduzidas não evoluem obrigatoriamente para câncer, no 

entanto, quanto maior a dose absorvida pelo corpo humano maior a probabilidade de que se 

venha a desenvolver a doença. 

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

fatores: dose absorvida, taxa de exposição e forma da exposição, e podem ser classificados 

como estocásticos e determinísticos ou ainda somáticos e hereditários (CNEN, 2014; IPEN 
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2002). Em geral, quanto maior for a taxa de exposição e a área do corpo a qual o individuo 

está exposto, maior será seu efeito (DOGIVAL, 2012), no entanto, qualquer dose absorvida, 

inclusive das doses provenientes de radiação natural, pode matar células e induzir doenças, 

como o câncer. 

Os efeitos biológicos classificados como estocásticos ou determinísticos levam em 

consideração a dose limite de exposição. Os efeitos estocásticos não apresentam limite de 

dose, logo, uma mínima exposição poderia causar algum dano, e a probabilidade disso ocorrer 

aumenta à medida que se eleva a dose de radiação. Os efeitos hereditários e doenças como 

câncer são exemplos desse efeito biológico. Já os efeitos determinísticos são aqueles em que 

há uma dose limiar aceitável, e tanto a probabilidade de ocorrência quanto a severidade do 

dano estão relacionadas com o aumento da dose de radiação. Os danos variam de reações 

gerais leves, como náuseas e vômitos, esperadas com doses absorvidas entre 1-2 Gy a danos 

graves como insuficiência respiratória aguda, hemorragias, coma e morte, para doses 

absorvidas acima de 6 Gy (AZEVEDO, 2005; NOUAILHETAS, 2015, IPEN, 2002; FIOR, 

2008). 

Figura 9- Consequências da irradiação da molécula de DNA.

 

Fonte: NOUAILHETAS, 2015, adaptado. 

 



37 
 

Figura 10- As duas possíveis consequências da ação direta das radiações ionizantes nas 

moléculas de DNA.

 

Fonte: NOUAILHETAS, 2015. 

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. 

Por volta de 1926 iniciaram-se os estudos relacionando as mortes de mineiros em 

minas de exploração de urânio devido ao câncer pulmonar e o radônio, mas só em 1980, nos 

Estados Unidos, começou-se a preocupação com o acúmulo desse gás em áreas habitadas 

(AFONSO, 2009). Com base nesses estudos epidemiológicos o Conselho Nacional de 

Pesquisa (NRC) foi capaz de determinar a diferença de exposição à progênie do radônio dos 

mineiros com o público em geral, estabelecendo, assim, os limites de dose ocupacional e não 

ocupacional. Além disso, concluíram que a exposição domiciliar era aproximadamente 30% 

menor do que a observada para os mineiros (NRC, 1988). 

 De acordo com a EPA a concentração de radônio nos domicílios é um dos mais 

sérios agentes cancerígenos que o público pode estar exposto. Os produtos de decaimento do 

radônio emitem partículas alfa que, ao serem inaladas, irradiam o trato respiratório e 

promovem a carcinogênese (FIOR, 2008), o polônio, 
214

Po, por exemplo, emite uma partícula 

alfa de 7,69 MeV de energia, que se deposita nos tecidos pulmonares em uma espessura de até 

70 μm (TURNER, 1995; SANTOS, 2010). 

Tal fato é corroborado pelos estudos em animais de laboratório, conduzidos 

principalmente nos Estados Unidos e França no final do século XX, em que ficou evidenciado 

o aparecimento de câncer pulmonar devido à exposição ao radônio (EPA, 1993; UNSCEAR, 

2009). 
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O câncer pulmonar é uma das mais comuns neoplasias malignas e uma das principais 

causas de mortes evitáveis ao redor do mundo, apresentando uma tendência de aumento de 

incidência mundial de 2% ao ano (INCA, 2017). Uma estimativa mundial em 2012 mostrou 

que dos 14,1 milhões de novos casos de câncer, 1,8 milhão corresponderam ao pulmonar 

(FERLAY et al., 2013). A Organização Mundial da Saúde estima que o radônio possa 

contribuir com 14% da incidência de cânceres pulmonares a cada ano, valor que pode variar 

de acordo com a média nacional de concentração do elemento e da prevalência de tabagismo 

(ZEEB; SHANNOUN, 2009).  

Só nos Estados Unidos é atribuída a inalação de radônio cerca de 21.000 mortes por 

câncer anualmente. Embora a taxa de novos casos de câncer pulmonar no país continue a 

diminuir junto com a taxa de tabagismo, o câncer de pulmão ainda é o segundo tipo de câncer 

mais comum entre homens e mulheres, sendo estimada em 2018 uma taxa de incidência de 

234.030 casos e 154.050 mortes, como pode ser observado na Figura 11 (EPA, 2003; NIH, 

2018). 

No Brasil as estimativas de incidência e mortalidade de cânceres são baseadas na 

estrutura e dinâmica dos registros de câncer de base populacional e dos registros hospitalares 

de câncer, que são mantidos desde 1979, mas apresentam defasagem de aproximadamente 

dois anos. Ainda não há estimativas para as taxas de incidência e mortalidade por câncer 

pulmonar decorrentes da exposição ao radônio ou a outros carcinógenos ocupacionais e 

ambientais, como a sílica cristalina e hidrocarbonetos aromáticos, sendo os casos registrados 

atribuídos majoritariamente ao tabagismo. Por consequência a principal medida de redução da 

incidência desse tipo de doença é o controle do tabaco por meio do Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo (INCA, 2015). 

Em 2017, o INCA publicou seu livro bianual ―Estimativa 2018: Incidência de câncer 

no Brasil‖ em que foi previsto para os anos 2018 e 2019, a ocorrência de 420 mil novos casos 

de câncer no Brasil, sendo esperada uma incidência de 8,7% do tipo pulmonar, 18.740 casos 

entre homens e 12.530 entre mulheres para cada ano do biênio (INCA, 2017). Na Figura 12 é 

mostrada a distribuição proporcional estimada para 2018 dos dez tipos de neoplasias mais 

incidentes e na Figura 13 está representado o histórico das taxas de mortalidade para o câncer 

pulmonar entre os anos 1979 e 2014. 
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Figura 11- (a) Variação da mortalidade da população estadunidense entre 1975 e 2014 devido às 

neoplasias mais comuns. (b) Comparação das pessoas/ anos de vida perdidos devido às principais 

causas de morte nos EUA

 

Fonte: NIH, 2018. 

 

Figura 12- Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2018 

por sexo, no Brasil

 

Fonte: INCA, 2017. 

 

 

 

 

 



40 
 

Figura 13- Taxas de mortalidade das neoplasias de ocorrência mais comum, ajustadas por anos, segundo 

localização primária do tumor, por 100.000 homens e mulheres, pela população brasileira de 2000, com 

faixa etária de 0 a 99+, entre 1979 e 2015

 

Fonte: INCA, 2014. 

 

Os produtos de decaimento de radônio, 
218

Po e 
214

Po, quando inalados, seja na forma 

livre ou ligadas à superfície de aerossóis, poeiras e partículas de fumaça, ficam alojados ou 

retidos nos pulmões, onde podem irradiar e penetrar células de membranas mucosas, 

brônquios e outros tecidos pulmonares. Estudos apontam que a energia da radiação ionizante 

que afeta as células epiteliais pulmonares inicie o processo de carcinogênese (EPA, 1993; 

CARNEIRO, 2012).  

Embora o câncer de pulmão relacionado ao radônio seja visto principalmente nas 

vias aéreas superiores, o radônio aumenta a incidência de todos os tipos histológicos de câncer 

de pulmão, incluindo o carcinoma de células pequenas (oat-cell carcinomas), e os carcinomas 

de células não pequenas (non oat-cell carcinomas), que incluem o adenocarcinoma, o 

carcinoma de células escamosas e o carcinoma de grandes células (EPA, 1993). Em estudos 

realizados com mineiros, variáveis como idade, tempo de exposição e, especialmente, o uso 

de tabaco, influenciaram o risco individual, além de indicarem que a exposição ao radônio e o 

tabagismo possuem uma relação sinérgica. O tabagismo ou exposição ao gás radônio podem 

aumentar o risco de desenvolvimento de câncer pulmonar de forma independente, no entanto, 

os riscos são consideravelmente maiores quando há exposição a ambos os fatores (EPA, 1993; 

INCA, 2015). 

Na tentativa de se explicar o mecanismo através do qual a energia alfa emitida pelos 

radioisótopos filhos do radônio causa o câncer pulmonar, Narayanan et al. (1997) propuseram 

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 
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gerando os radicais aniônicos superóxidos (O2
·
-) e peróxido de hidrogênio (H2O2) no meio 

intracelular que produzem mutações e outras lesões no DNA. A radiação ionizante pode 

também estimular a atividade da enzima NO-sintase, responsável por catalisar a produção de 

óxido nítrico (NO), nas células atingidas (MIKKELSEN; WARDMAN, 2003). O óxido 

nítrico isolado é quimicamente inerte, entretanto ao reagir com o oxigênio molecular há a 

formação do ânion peroxinitrito (ONOO
-
), altamente reativo e capaz de atacar diversos tipos 

de células vizinhas, como as lipídicas, tióis proteínas e bases de DNA (COBUT et al., 1998; 

JAY-GERIN; FERRADINI, 2000; AZZAM et al., 2012). 

Esse efeito não está restrito apenas as células irradiadas e podem continuar a ocorrer 

com o passar do tempo devido à geração contínua das espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio (PETKAU, 1987). Por meio do ―efeito espectador‖ células afetadas pela radiação 

podem induzir estresse oxidativo em células adjacentes não irradiadas através de mecanismos 

de comunicação intercelular, tal fenômeno pode ser observado na Figura 14 (AZZAM et al., 

2003; BONNER et al., 2006; HEI et al., 2011; AZZAM et al., 2012). 

 

Figura 14- A radiação ionizante induz efeitos diretos e não diretos (espectadores). A 

comunicação das moléculas expostas à radiação propaga efeitos estressantes, incluindo o 

estresse oxidativo, às células vizinhas e à sua progênie. Os efeitos induzidos podem ser de 

natureza similar àqueles observados na progênie de células irradiada. 

 

Fonte: AZZAM et al., 2012. 

Além do câncer pulmonar, estudos têm atribuído a exposição ao radônio o 

desenvolvimento, muitas vezes tardio, de algumas condições neurodegenerativas, como as 

doenças de Alzheimer e Parkinson (MOMĈILOVIĆ et al., 2001), a doença do neurônio motor 

(NEILSON et al., 1996) e a esclerose múltipla (NEUBERGER et al., 2011; GROVES-

KIRKBY et al., 2016). 
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Pohl e Pohl-Rubin (1967) descobriram que cerca de um terço dos produtos de 

decaimento do radônio inalado passa dos pulmões para a corrente sanguínea. Por ser um 

elemento lipossolúvel se acumula preferencialmente em tecidos lipídicos do corpo, sendo que 

as maiores concentrações foram observadas no cérebro, na medula óssea e no sistema nervoso 

(SCULLY, 1934; NUSSBAUM, 1957). Todos os isótopos filhos desse elemento são metais 

pesados e altamente neurotróficos, neurotóxicos (KOSTIAL et al., 1991) e ao contrário do 

isótopo pai, não lipossolúveis, o que os faz permanecer presos nesses tecidos, onde emitem 

radiação gama adicional e partículas alfa (no caso do 
218

Po, 
214

Po, e 
210

Po) e beta (caso do 

214
Pb, 

214
Bi e 

210
Pb) ao longo da sua vida, contribuindo assim, para a lesão devido a radiação 

(SCOTT, 1995; MOMĈILOVIĆ et al., 2001) 

A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica que compromete o sistema 

nervoso central (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2016). Nela as lipoproteínas 

das bainhas de mielina que revestem o axônio dos neurônios são perdidas ou danificadas em 

um processo degenerativo de desmielinização, ilustrado na Figura 15, comprometendo a 

condução saltatória, os impulsos nervosos são dispersados e o indivíduo deixa de ter controle 

dos comandos do cérebro (GROVES-KIRKBY et al., 2016; HOSPITAL ISRAELITA 

ALBERT EINSTEIN, 2016). 

Lykken e Momĉilović (2003) propuseram um mecanismo que tenta explicar a 

influência do radônio no desenvolvimento dessa doença. Os autores acreditam que o radônio 

lipossolúvel inalado é absorvido pelos lipídios presentes na bainha de mielina. Com o 

decaimento radioativo a liberação de partículas ionizantes danificariam irreversivelmente os 

núcleos dessas células, perfurando o invólucro dos nervos além do ponto de reparo, resultando 

em falhas na propagação dos impulsos nervosos. Além disso, sugerem que com a irradiação e 

consequente formação de radicais livres, poderá haver danos peroxidativos a porção lipídica 

da mielina. 

Os estudos relacionando a exposição ao radônio e a esclerose múltipla até então não 

são conclusivos. Apesar de, em alguns casos, se notar uma tendência de aumento nos casos de 

esclerose múltipla com o aumento das concentrações médias de radônio no ambiente, não 

foram encontradas estatísticas significativas nas análises. Os dados atualmente disponíveis são 

um fator limitante para os estudos, uma vez que são insuficientes para confirmar ou refutar a 

correlação entre esses dois eventos (NEUBERGER et al., 2011; GROVES-KIRKBY et al., 

2016). 
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Figura 15- Processo de desmielinização dos nervos que ocorre na esclerose múltipla. Doença 

de causas ainda desconhecidas, mas que se acredita envolver predisposição genética, fatores 

ambientais e infecções virais. 

  

Fonte: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2016. 

As doenças do neurônio motor são um grupo de patologias que afetam o neurônio 

motor, que integra os impulsos de origem do sistema nervoso central e a atividade muscular, 

tais como a esclerose lateral amiotrófica, atrofia muscular progressiva, esclerose lateral 

primária e paralisia bulbar progressiva (CHIEIA, 2005). 

Neilson et al. (1996) investigaram as variações nas taxas de mortalidade devido as 

doenças do neurônio motor e sua relação com as concentrações de radônio nos ambientes 

fechados, que variaram entre 10,4 e 119,4 Bq.m
-3

, com as taxas de exposição a radiação gama, 

31,6 a 80,9 nGy h
-1

, e com o aumento da expectativa de vida na Inglaterra e País de Gales 

entre os anos 1981 e 1989. Foram observadas correlações fracas, mas estatisticamente 

significativas entre os níveis do gás, a radiação gama natural e as ligeiras variações nas taxas 

de mortalidade. Segundo os autores o radônio seria responsável por até 4% das mortes por 

esse tipo de enfermidade neurobiológica, no entanto mais estudos seriam necessários para 

investigar essa correlação. 

Possíveis mecanismos que tentam explicar a associação entre essas 

motoneuronopatias e a inalação de radônio foram abordados por Neilson et al. (1996). De 

acordo com este autor, Emery e Holloway (1982), Dionian et al. (1987), Tandan et al. (1987) 

e Siddique et al. (1990) levantaram hipóteses de que as doenças do neurônio motor podem 

estar ligadas a falhas nos processos de reparo do DNA e ao locus genético associado à forma 
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familiar da doença. Além disso, mutações ou disfunção no gene da enzima superóxido 

dismutase podem aumentar os efeitos deletérios da exposição à radiação observados em 

diversas condições médicas. 

Momĉilović et al. (2001) estudaram o padrão de distribuição dos isótopos filhos de 

radônio 
210

Po e 
210

Bi, que ocorrem naturalmente, nas frações lipídicas e protéicas da massa 

cinzenta cortical e massa branca subcortical dos lóbulos frontal e temporal de pacientes com 

doenças de Alzheimer e Parkinson. Com esse estudo os autores constataram que há no cérebro 

uma quantidade mensurável de radioatividade e que o acúmulo desses radionuclídeos é dez 

vezes maior nos cérebros de indivíduos com as doenças mencionadas do que os de indivíduos 

sadios. Além disso, o local de acúmulo desses elementos varia com o tipo de doença 

neurológica. 

Em suma, os autores concluíram que o gás radônio possui um grande potencial para 

contaminar o cérebro com sua progênie de metais pesados radioativos, e estimando uma vida 

humana média de 70 anos, o número de partículas ionizantes de alta energia existentes 

poderia atingir e destruir cada célula do cérebro mais de uma vez na vida (ROSSI, 1959; 

MOMĈILOVIĆ et al., 2001). O que amplifica a capacidade do radônio de induzir micro 

danos, causar mutações pontuais e deleções na expressão gênica (BECKER; ROSENBERG, 

1990). Ademais os autores ressaltaram a importância dos radicais livres formados, tanto pelo 

radônio quanto pelos seus isótopos filhos, como agentes oxidantes de proteínas e células 

lipídicas e consequentes danos às estruturas biológicas (BERRY, 1987, REDDY; YAO, 

1996). 

Os níveis aceitáveis de radônio em ambientes fechados variam de um país a outro, 

como pode ser observado na Tabela 4. Atualmente a concentração máxima de radônio 

recomendada no interior de residências é de 100 Bq.m
-3

, no entanto, o limite de concentração 

máximo aceitável é de 300 Bq m
-3

, que corresponde a dose anual efetiva de 10 mSv/ano, 

sendo recomendada a aplicação de medidas mitigatórias quando os níveis detectados de 

radônio ultrapassam esse limiar (ICRP, 2007; ZEEB; SHANNOUN, 2009). 

Em 2005 foi lançado o Projeto Internacional de Radônio (IRP) pela Organização 

Mundial da Saúde, que conta com mais de 40 países, aonde os grupos de trabalho 

participantes se comprometeram a coletar e analisar informações sobre o risco radônio, 

envolvendo as políticas públicas, medidas de mitigação e prevenção e estratégias de 

comunicação e divulgação sobre o risco radônio (ZEEB; SHANNOUN, 2009). 

 



45 
 

Em 2007 foi publicado um relatório final da pesquisa sobre as diretrizes, programas e 

atividades de radônio em 45 países participantes do Projeto. Foram levantadas informações 

sobre as concentrações médias encontradas nos diferentes países, os limites máximos 

estabelecidos além de questões relativas à medição de radônio e formas de mitigação e 

prevenção. Em geral, os países definiram níveis de referência entre 200 Bq m
-3

 e 400 Bq m
-3

 

para as residências existentes, como mostrado na Tabela 4. Alguns países, como Argentina, 

Finlândia, Lituânia e Suíça, estabeleceram diferentes níveis de referência para residências 

novas e existentes, com valores mais baixos para as novas (ZEEB; SHANNOUN, 2007). 

No Brasil, as pesquisas envolvendo esse elemento são relativamente recentes, e 

apesar do país participar do Projeto da OMS não forneceu, no último relatório, dados 

significativos sobre os níveis de radônio encontrados no país, as estratégias de prevenção e 

mitigação disponíveis, até então inexistentes, e os meios de divulgação do risco radônio e dos 

resultados encontrados. 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 m
-3

 (IPEN, 2002) e 

apesar do país não possuir uma legislação específica para o radônio, que estipularia os níveis 

de referência ou limites máximos permitidos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) publicou em 2005 um documento normativo que estabelece os níveis de exposição 

crônica do público a radionuclídeos em geral. Foi estipulado, no caso de níveis ocupacionais, 

uma dose anual efetiva de 10 mSv a
-1 

como o nível de avaliação da implementação de ações 

de intervenção e de 50 mSv a
-1

, já nos casos de indivíduos do público, o limite de dose passa a 

ser 1,0 mSv a
-1 

(ICRP, 2007). 
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Tabela 4- Concentração máxima de radônio permitida em ambientes internos em diferentes 

países que participam do Projeto Internacional de Radônio e possuem programas mitigatórios. 

País Concentração de 
222

Rn (Bq m
-3

) 

Alemanha 100 

Austrália 400 

Argentina 400 

Bélgica 400 

Canadá* 200 

China 400 (casas)/ 1000 (ambientes de trabalho) 

Estados Unidos** 148 

Finlândia 400 

Irlanda 200 

Noruega 200 

Reino Unido 200 

República Tcheca 4000 

Romênia 400 

Suécia 200 

Suíça 1000 

Fonte: ZEEB; SHANNOUN, 2007. 

*Definido pela Canadian Nuclear Safety Comission (CNSC). 

** Definido pela U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo da exposição humana à radiação ambiental proveniente dos isótopos das séries 

do 
238

U e 
232

Th proposto neste trabalho foi realizado em três distintas áreas de estudo 

localizadas nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os municípios investigados diferem 

entre si em relação a aspectos físicos, geológicos, populacionais e econômicos, características 

que podem influenciar os níveis de radioatividade presentes. Quanto à localização, as cidades 

divergem principalmente na questão da proximidade com a costa litorânea, Timóteo e Paraíba 

do Sul são cidades de médio porte interioranas, ao contrário do Rio de Janeiro, uma metrópole 

litorânea e da altitude. 

Outro ponto que se destaca são as diferenças do grau de urbanização e arborização das 

vias públicas observados nesses locais, variando entre 46,7%, em Paraíba do Sul, a 78,4%, no 

Rio de Janeiro, em relação ao grau de urbanização, e 72,8%, no Rio de Janeiro, a 93,1%, em 

Timóteo, em relação à arborização (IBGE, 2010). 

 

5.1 Paraíba do Sul (RJ) 

 

A área de estudo consiste no Parque das Águas Minerais Salutaris, uma das 

principais atrações de Paraíba do Sul, município localizado na região Centro-Sul do estado do 

Rio de Janeiro, a 275 m de altitude, nas coordenadas: 22°09’43‖ S e 43°17’34‖ W. Possui 

área territorial de 571.878 km² (IBGE, 2016), população estimada de 41.084 pessoas, sendo 

que destas 88% residem no meio urbano (IBGE, 2010). 

O parque possui três fontes de água mineral em funcionamento: fonte Nilo Peçanha 

(água magnesiana), fonte Maria Rita (água alcalina) e fonte Alexandre Abraão (água 

magnesiana) que distribuem águas captadas de seus respectivos poços tubulares (identificadas 

neste trabalho como P1, P2 e P3). Essas águas são disponibilizadas gratuitamente a população 

por meio de um fontanário localizado no início do parque (Figura 16). Nesse parque também 

está localizada uma gruta gnáissica, aberta a visitação, onde a água infiltrada pelas fraturas da 

rocha se acumula em uma cava, que foi amostrada como P4. 
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Figura 16- Fotografias da área de estudo. (P1) Poço Nilo Peçanha (P2) Poço Maria Rita (P3) 

Poço Alexandre Abraão (P4) Gruta (F) Fontanário onde é distribuída a água mineral. 

 

As localizações dos pontos de amostragem estão identificadas na Figura 17 e a 

Tabela 5 apresenta a descrição e as coordenadas geográficas dos pontos amostrados na região. 

 

Figura 17- Localização dos pontos amostrados no Parque das Águas Minerais Salutaris. 
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Tabela 5- Descrição dos pontos de amostragem em Paraíba do Sul 

ID Descrição Coordenadas Profundidade 

P1 Poço Nilo Peçanha 22°09’54,34‖S 43°16’59,05‖W 128 

P2 Poço Maria Rita 22°09’55,25‖S 43°16’59,01‖W 50 

P3 Poço Alexandre Abraão 22°09’55,06‖S 43°16’56,50‖W 130 

P4 Gruta 22°10’59,5‖S 43°17’02,22‖W - 

A cidade de Paraíba do Sul está situada no segmento setentrional da Faixa Ribeira, 

mais especificamente no domínio Klippe Paraíba do Sul, marcado pela presença típica de 

gnaisse, granito e metassedimentos (CRUZ, 2016).  

A Faixa Ribeira possui 1400 km de extensão e consiste de um cinturão móvel de 

idade Neoproterozóica (650-530 Ma) ao longo da costa brasileira, limitada ao sul pelo cráton 

Luiz Alves e a norte pela Faixa Araçuaí (CORDANI et al., 2000; CRUZ, 2016). Sua 

compartimentação tectônica compreende cinco terrenos tectono-estratigráficos: Domínio 

Adrelância (autóctone e alóctone), Domínio Juiz de Fora, Klippe Paraíba do Sul/Embu, 

Terreno Oriental e Terreno Cabo Frio (TUPINAMBÁ et al., 2007). 

O Terreno Ocidental engloba os domínios Adrelândia e Juiz de Fora, já o Terreno 

Oriental é subdividido em três outros compartimentos tectônicos, Italva, Cambuci e Costeiro 

(TUPINAMBÁ et al., 2007). 

Na área de estudo, representada na Figura 18, verificam-se rochas do Complexo Juiz 

de Fora, caracterizadas por uma intensa intercalação entre unidades de embasamento, 

constituídas por hornblenda-ortognaisses, ortogranulitos e granada-biotita gnaisses, 

correlacionáveis ao Grupo Andrelândia (CORVAL; MIRANDA; TAPAJÓS, no prelo). 

O poço Nilo Peçanha (P1) consiste em águas que circulam pelo ortogranulito 

composto por quartzo, feldspato, muscovita e piroxênio. O poço Maria Rita (P2) e Alexandre 

Abraão (P3) estão próximo do dique de diabásio, que possui em sua composição minerais 

piroxênio, biotita, anfibólio e apatita, entre outros. Já a área da gruta (P4) é formada por 

paragnaisse. Todas as litologias têm em comum abundância do mineral piroxênio, que 

segundo Pertlik et. al., (1974) e Bonotto e Silveira (2006) podem conter quantidades 

consideráveis de urânio que variam de 0,1 – 50 ppm. Outro mineral acessório que costuma 

apresentar urânio é a apatita (10-100 ppm) identificado no dique de diabásio. 
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Figura 18- Mapa geológico da cidade de Paraíba do Sul com enfoque na área de estudo.

 

Fonte: CRUZ, 2016. 

Quanto aos aspectos climatológicos, o clima da região é classificado como Tropical 

de Altitude do tipo Cwa de acordo com a classificação de Köppen (1948). Apresenta inverno 

seco e verão quente, com temperatura média de 22°C e máximas entre 28° C e 31°C no verão 

e entre 24°C e 26°C no inverno. 

O período considerado chuvoso situa-se entre novembro e março e o período seco 

entre abril a outubro, como mostra o gráfico de precipitação da estação de Três Rios, situada a 

12 km do município de Paraíba do Sul (Figura 19). 

 

Figura 19- Médias de precipitação, em azul, e umidade do ar, em vermelho, mensais do 

município de Três Rios, situada a 12 km de Paraíba do Sul.  

 

Fonte: INMET, código da estação: A625. 
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5.2  Rio de Janeiro (RJ) 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, a área de estudo abrange parte do centro comercial do 

município, localizado na região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a 2 m de altitude, 

nas coordenadas: 22°54’10‖ S e 43°12’27‖ W. A cidade possui área territorial de 1.200.177 

km² (IBGE, 2016), sendo 4 km² ocupado pelo centro comercial, e população estimada de 

6.520.266 pessoas (BRANCO, 2000; IBGE, 2017). 

Foram selecionados aleatoriamente sete edifícios situados na região, como mostrado na 

Figura 20, já a descrição e a localização dos pontos amostrados, em coordenadas geográficas, 

estão apresentadas na Tabela 6. 

Figura 20- Localização dos pontos amostrais no centro comercial do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 6- Descrição da área de estudo no centro do Rio de Janeiro. 

ID Descrição Coordenadas Altitude (m) 

E1 Edifício Itécia 22°54’03,17‖S 43°10’37,62‖W 23 

E2 Edifício Lisboa 22°54’06,00‖S 43°10’52,50‖W 39 

E3 Edifício Barão de Javary 22°54’24,71‖S 43°10’33,65‖W 13 

E4 Estácio de Sá 22°54’06,55‖S 43°10’54,73‖W 47 

E5 Edifício Christian Bernard 22°54’36,43‖S 43°10’40,93‖W 37 

E6 Edifício Banita 22°54’06,92‖S 43°10’47,32‖W 13 

E7 Edifício Pedro Lessa 22°54’36,70‖S 43°10’27,80‖W 39 

As análises foram realizadas no subsolo dos edifícios com exceção dos pontos E2 e 

E4, onde a amostragem foi realizada no térreo, devido à indisponibilidade do andar inferior. 



52 
 

A cidade do Rio de Janeiro, representada na Figura 21, está assentada sobre três 

grandes maciços: o da Pedra Branca, que atravessa a cidade no sentido leste-oeste, o da 

Tijuca, situado a leste, e o do Gericinó, ao norte (FATÁ, 2009). 

A geologia dominante é a Província Geotectônica da Mantiqueira, que é a província 

mais complexa afetada pelo ciclo orogênico Neoproterozóico/ Cambriano (Brasil) na América 

do Sul (CPRM, 2001).  A província possui ao todo cerca de 3.000 km de extensão e média de 

200 km de largura, estendendo-se do paralelo 33° S, no Uruguai, até o paralelo 15° S, no sul 

da Bahia, disposta paralelamente à costa brasileira. 

O relevo da cidade é caracterizado por formas antigas do Proterozóico e recentes 

formações sedimentares do Terciário e do Quaternário. Dominado por três principais maciços 

rochosos, o Maciço da Tijuca, o maior da cidade com altitudes de até 1020 m e composto por 

dois domínios geológicos: gnaisses, nomeado como Complexo Paraíba do Sul e granitos, 

Suíte Corcovado; o Maciço da Pedra Branca, com 1024 m, que apresenta em sua estrutura 

granitos e ganisses-graníticos; e o de Gericinó, com 964 m, constituído por gnaisses, diques 

de fonolito e alguns afloramentos de rochas alcalinas. Além deles há a presença de maciços 

pequenos e destacados e entre eles estão situadas as planícies sedimentares, denominadas de 

baixadas (FATÁ, 2009; LICÍNIO et al., 2013). 

A cidade tem oito domínios geológicos principais, sendo o depósito flúvio-lagunar 

predominante na área estudada. Tal geologia é caracterizada pela presença de areias e lamas 

sobrejacentes a camadas de areias biodetríticas e/ou sedimentos lamosos de fundo lagunar, e 

ocorrências de turfas. Nos depósitos associados ao canal fluvial (depósitos residuais de 

canais) ocorrem areias e cascalhos (CPRM, 2001). 

Em relação aos aspectos climatológicos, o município apresenta clima tropical úmido, 

tipo Am pela classificação de Köppen, apresentando uma média anual das temperaturas de 

23°C e um volume pluviométrico acumulado anual de 1086 mm. Por se tratar de uma cidade 

litorânea, o efeito da maritimidade é bastante perceptível, traduzindo-se em amplitudes 

térmicas relativamente baixas (INMET, 2018). 

As chuvas concentram-se nos meses de dezembro a março, tornando-se mais 

esparsas no período de junho a agosto. A umidade relativa do ar apresenta índices médios de 

75% durante o ano, com exceção do período de junho a agosto quando tais percentuais ficam 

em torno de 67%. Um climograma que abrange o período de amostragem está representado na 

Figura 22. 
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Figura 21- Mapa geológico do Rio de Janeiro com a representação da área de amostragem.  

 

Fonte: CPRM, 2001, adaptado. 

 

Figura 22- Médias de precipitação, em azul, e umidade do ar, em vermelho, mensais do 

município de Rio de Janeiro.

 

Fonte: INMET, 2018, código da estação: A652. 
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5.3 Timóteo (MG) 

O município de Timóteo está localizado na região Vale do Aço, em Minas Gerais, a 

333 m de altitude, nas coordenadas: 19°34’57‖ S e 42°38’40‖ W. Possui área territorial de 

144.381 km² (IBGE, 2016) e população estimada de 81.243 pessoas, sendo 99,9% residentes 

na área urbana (IBGE, 2010). 

Foram amostradas oito residências distribuídas no município, como mostrado na 

Figura 23, sendo as análises realizadas nos cômodos situados no térreo das residências. A 

descrição e localização geográfica dos pontos amostrados estão apresentadas na Tabela 7.  

Figura 23- Localização da área de estudo no município de Timóteo, MG

 

 

Tabela 7- Descrição da área de estudo em Timóteo 

ID Coordenadas  Altitude (m) 

C1 19°35’03,85‖S 42°38’54,50‖W 225 

C2 19°35’13,23‖S 42°38’40,72‖W 285 

C3 19°34’54,42‖S 42°38’37,15‖W 307 

C4 19°33’35,55‖S 42°38’12,71‖W 210 

C5 19°33’06,24‖S 42°39’53,55‖W 228 

C6 19°32’35,81‖S 42°37’46,55‖W 214 

C7 19°33’11,84‖S 42°38’41,24‖W 263 

C8 19°34’31,92‖S 42°38’39,22‖W 266 
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A região do Vale do Aço, representada na Figura 24, a qual a cidade de Timóteo 

pertence, está inserida no contexto de terrenos arqueanos intensamente retrabalhados por 

eventos proterozóicos. A crosta arqueana é representada por complexos gnáissico-

migmatíticos de assinatura TTG (tonalito-trondhjemito-granodiorito), do Complexo 

Mantiqueira e rochas metavulcanossedimentares do tipo greenstone belt (KLUMB-

OLIVEIRA; NOCE, 1999; KLUMB-OLIVEIRA, 2002). 

O Complexo Mantiqueira constitui o embasamento gnáissico, onde intercala-se 

bandas félsicas com máficas, com predomínio de biotita. As rochas que o constituem exibem 

textura granoblástica e lepidoblástica, além de granulação fina a média, (CPRM, 2000). 

Os constituintes essenciais são o plagioclásio, K-feldspato, quartzo, biotita 

acompanhada de mica branca, hornblenda e granada. Como minerais acessórios estão 

presentes a apatita, titanita, alanita, zircão, xenotima, rutilo e opacos, e ocasionalmente 

turmalina. Além disso, associados a esses ortognaisses podem ocorrer metapiroxenito e 

anfibolitos, esses últimos compostos por hornblenda, plagioclásio e quartzo associado a 

biotita, e como acessórios os minerais apatita, zircão, opacos e epidoto (CPRM, 2000). 

Os ortognaisses da Suíte Borrachudos são de textura fina a grossa, constituídos por 

aglomerados de biotita, que conferem à rocha um aspecto manchado. Nessa área de estudo há 

o predomínio do corpo Açucena, cujos ortognaisses constituintes apresentam ausência de 

bandamento gnáissico e pronunciada foliação tectônica. Análises de amostras do Ortognaisse 

Açucena por ICP-MS realizadas por Oliveira (2002) determinaram concentrações de urânio 

entre 3,4 a 5,6 ppm e de tório entre 4,4 a 42 ppm (OLIVEIRA, 2002). 

Apresentam textura granoblástica e lepidoblástica subordinada, compostos por 

quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita, hornblenda e titanita. Ocorre fluorita, clorita, 

allanita, titanita, zircão, monazita e opacos como minerais acessórios e clorita, epidoto e 

carbonato como produto de alteração. A fluorita é usualmente encontrada em áreas ricas em 

biotita e pobres em homblenda (OLIVEIRA, 2002). 

Na Tabela 8 estão resumidos os principais domínios geológicos presentes na região 

do Vale do Aço. 
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Figura 24- Mapa geológico da região de Timóteo com a identificação da área de amostragem.  

 

Fonte: CPRM, 2003, adaptado. 

Tabela 8- Descrição dos domínios geológicos presentes na cidade de Timóteo. 

 Domínio geológico Características 

NPds Formação Dom Silvério 

Paragnaisse, xisto, anfibolito, 

gondito, quartzito, talco-clorita xisto, 

mármore. (Grupo Rio Doce) 

A3m 
Complexo ortognáissicos 

Mantiqueira 

Ortognaisses TTG e granítico, 

granulítico, migmatíticos e anfibolito. 

Qa Depósitos aluviais 
Sedimentos aluvionares: areia, argila 

e conglomerados. 

PP4γb Suíte Borrachudos 

Metamonzogranitos, 

metasienogranitos augen ganisses. 

89-Granito Açunena/ 92- Granito 

Borrachudos 

Fonte: CPRM, 2003. 
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O clima da região é tropical se enquadrando na classificação Aw de Köeppen (1948). 

A precipitação máxima atinge 1000 a 1300 mm no período de novembro a fevereiro, no 

verão, quando a temperatura média varia de 24° a 26°C. O período mais seco compreende os 

meses de junho a agosto com precipitação total de 200 mm, no inverno, quando a temperatura 

média oscila entre 18° a 19°C (CPRM, 2000). Na Figura 25 têm-se o climograma da região 

durante o período de estudo. 

 

Figura 25- Médias de precipitação, em azul, e umidade do ar, em vermelho, mensais do 

município de Timóteo. 

 

Fonte: INMET, 2018, código da estação: A511. 
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6 METODOLOGIA 

6.1  Análise de água subterrânea 

 

Foram realizadas duas campanhas amostrais no Parque Salutaris, em Paraíba do Sul, 

em julho/2017 e março/2018, abrangendo, os períodos seco e úmido, respectivamente, sendo 

amostrados quatro pontos em cada campanha. Após as coletas, as amostras foram preservadas 

com gelo até serem levadas ao laboratório de hidrogeoquímica do Departamento de 

Geoquímica da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde foram realizadas as análises 

iônicas (cátions e ânions maiores), e dos isótopos 
222

Rn, 
226

Ra e 
228

Ra, já as análises dos 

metais pesados 
238

U e 
232

Th foram realizadas em parceria com o Laboratório de Toxicologia 

do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH), da Fiocruz. 

6.1.1 Caracterização hidrogeoquímica das águas 

Os parâmetros físico-químicos (condutividade, pH, Eh, temperatura e sólidos totais 

dissolvidos) foram determinados, in situ, com o auxílio de uma sonda multiparamétrica da 

marca Hanna Instruments, modelo HI9828. 

As concentrações dos íons maiores (Na
+
, NH4

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, F

-
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
 e 

SO4
2-

) foram determinadas através de um cromatógrafo de íons, modelo compacto 850 

Professional IC da marca Metrohm, acoplado ao amostrador automático 858 Professional IC 

Sample Processor, com os eluentes de cátions, composto por ácido nítrico 1,72 mM (HNO3) e 

ácido 2,6-piridinodicarboxílico 0,70 mM (C7H5NO4) e ânions, composto por carbonato de 

sódio 3,20 mM (Na2CO3) e bicarbonato de sódio 1,00 mM (NaHCO3) e ácido sulfúrico 100 

mM (H2SO4) como solução supressora (necessária para a estabilização da linha de base do 

espectros). Para a aquisição dos dados, foi empregado o software MagIC Net. O método 

utilizado está de acordo com o descrito no método 9056A Standard Methods for the 

Examination of Water & Wasterwater. 

Já os íons fosfato (PO4
3-

) e sílica (H2SiO4) foram determinados por meio do método 

colorimétrico com o auxílio de um espectrofotômetro Instrutherm, modelo UV-2000A, 

baseando-se no método padrão descrito por Grasshoff et al. (1983), no qual tais elementos 

foram determinados nos comprimentos de onda 880 nm e 810 nm, respectivamente. 

A alcalinidade total foi determinada através do método de titulometria volumétrica 

ácido-base com o auxílio de um titulador digital, método 8203, da marca HACH, utilizando 

como indicador uma solução de vermelho de metila e verde de bromocresol. As análises 
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foram realizadas em duplicata sendo que 100 mL de amostra foram titulados com ácido 

sulfúrico 1,6 N. Os resultados foram calculados a partir da equação 1, com base nos 

parâmetros encontrados na Tabela 9, abaixo. 

 

Tabela 9- Variáveis utilizadas no cálculo da alcalinidade pelo método 8203. 

Intervalo 

(mg L
-1

 de CaCO3) 

Volume amostrado 

(mL) 

Cartucho de titulação 

(H2SO4) 
Dígito multiplicador 

10 – 40 100 0,16 N 0,1 

40 – 60 25 0,16 N 0,4 

100 – 400 100 1,60 N 1,0 

200 – 800 50 1,60 N 2,0 

500 – 2000 20 1,60 N 5,0 

1000 - 4000 10 1,60 N 10,0 

Fonte: Manual Alkalinity, Phenolphthalein and Total Alkalinity Method 8203, Digital 

Titrator. 

Alcalinidade (mg L
-1

 CaCO3) = Dígitos requeridos x dígito multiplicador    (1) 

A partir do resultado de alcalinidade foram determinadas as concentrações dos íons 

bicarbonato (HCO3
-
) e carbonato (CO3

2-
) com base nas equações 2 e 3 abaixo. 

 

    
  

(                      )   
    

    
     

            
     

 
x 61,02  (2) 

 

 

   
        

                                    (3) 

 

Por fim, a concentração de dióxido de carbono dissolvido na água e a pressão parcial 

de CO2 foram calculadas utilizando o software livre CO2Calc v4.0.9 desenvolvido por 

Robbins et al. (2010) com base nos dados de temperatura, pH, alcalinidade total e 

concentração micromolar de sílica.Para esse cálculo foram definidos a salinidade igual a zero, 

e as constantes de dissolução do ácido carbônico segundo Millero et al. (1979), constante de 

dissociação do sulfato de potássio de acordo com  Dickson (1990) e a constante de dissolução 

do borato segundo Lee et al. (2010), conforme observado em Robbins et al. (2010). 



60 
 

6.1.2 Determinação dos isótopos das séries do 
238

U e 
232

Th 

Através do espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) 

da Thermo Scientific, modelo XSeries 2, foram determinados os metais pesados traços 
238

U 

e
232

Th, utilizando os padrões SPS-SW1 e SLRS-6 como materiais de referência certificados. 

As amostras foram previamente filtradas em membranas de éster de celulose de 0,45 μm e 47 

mm de diâmetro e acidificadas com ácido nítrico (HNO3) suprapuro concentrado. Tal método 

utilizado foi baseado em Landstetter e Katzlberger (2009). 

Os isótopos de meia-vida longa do rádio, 
226

Ra e 
228

Ra, foram determinados por 

espectrometria gama, com o auxílio de um detector de germânio hiper-puro (HPGe), da marca 

Canberrra e o método de preparação das amostras foi baseado na técnica proposta por 

Dulaiova e Burnett (2004). 

Coletaram-se 30 litros de amostra de cada ponto amostral que foram escoadas por 

uma fibra impregnada com solução de permanganato de potássio (KMnO4), com velocidade 

de 1,0 l.min
-1

, na qual os isótopos de interesse ficaram retidos (Figura 26). Posteriormente as 

fibras foram lavadas com água destilada a fim de se retirar as impurezas, levadas na mufla e 

queimadas a 550° C por 1 h, obtendo-se um pó finamente dividido. Este foi encapsulado e 

analisado após o período de 21 dias. O background foi determinado a partir da análise de água 

destilada realizando o mesmo procedimento aplicado nas amostras. 

Figura 26- (a) Impregnação das fibras com os isótopos de rádio. (b) Preparação das fibras 

antes de serem levadas a mufla
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Já o 
222

Rn foi determinado por meio de um detector alfa de estado sólido eletrônico 

portátil, RAD7, utilizando o método Big Bottle adaptado, Figura 27. Foram coletados 4,0 l de 

amostra de cada ponto de amostragem em uma garrafa de vidro tentando-se evitar o 

borbulhamento da água de maneira a minimizar a perda do radônio dissolvido. Empregou-se 

um tempo total de contagem de 01h30min para cada ponto, sendo 45 min no modo SNIFF e 

45 min no modo NORMAL. A radiação alfa emitida no decaimento do radônio para o polônio 

é detectada e convertida em sinal elétrico pelo equipamento. 

Figura 27- (a) Sistema Big bottle para monitoramento de radônio na água proposto pela 

Durridge, 2016. (b) Aparelhagem montada para a determinação de radônio in situ. 
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6.1.3 Cálculo da dose anual efetiva 

 As doses anuais efetivas por ingestão e inalação podem ser calculadas aplicando as 

seguintes equações (UNSCEAR, 2000; DUGGAL et al., 2017): 

   DIg = CRn . CD . FCD . FE                     (4) 

Em que, 

DIg = dose anual efetiva por ingestão 

CRn = concentração de radônio em Bq L
-1

 

CD = consumo diário de água (estimado em 2 l/dia, WHO, 2004) 

FCD = fator de conversão da dose de ingestão de 
222

Rn (10
-8

 Sv. Bq
-1

) (UNSCEAR, 2000). 

FE = frequência de exposição (365 dias/ano) 

 

   DIh = CRn . RRn . F . O . FCD     (5) 

 

DIh  = dose anual efetiva por inalação 

CRn = concentração de radônio em Bq L
-1

 

RRn = razão de radônio presente no ar e radônio dissolvido na água (10
-4

) 

FCD = fator de conversão de exposição a 
222

Rn (9,0 nSv Bq
-1

 h
-1

 m³) (UNSCEAR, 2000). 

F = fator de equilíbrio entre o radônio e sua progênie (0,4) 

O = tempo médio de ocupação por indivíduo (7000 h/ano). 
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6.2 Análise de amostras atmosféricas 

 

6.2.1 Determinação do radônio interno 

A determinação de radônio atmosférico realizada no Rio de Janeiro (RJ) e em 

Timóteo (MG) foi baseada em uma adaptação da metodologia proposta por Tung et al., 

(2005). Na qual foi empregado um detector alfa eletrônico de estado sólido, RAD7, disposto a 

cerca de 1,0 m do chão, afastado das paredes e saídas de ar. Mas ao invés de se analisar o 

background concomitantemente as análises de radônio indoor, como realizado por Tung et al., 

esse foi medido individualmente após as análises dos pontos de amostragem. 

 Empregou-se um tempo de contagem de 72 h, sendo realizada antes de cada leitura 

10 min de purga do equipamento, garantindo que não houvesse isótopos emissores alfa na 

câmara de análise. Além disso, foi necessária a utilização de um agente dessecante, drierita, a 

fim de se manter a umidade relativa do ar abaixo de 10% e de filtros, de modo a minimizar 

possíveis interferências de agentes externos. Na Figura 28 está representado 

esquematicamente o sistema de análise empregado. 

 

Figura 28- (a) Sistema de monitoramento de radônio no ar proposto pela Durridge, 2016. (b) 

Aparelhagem montada em uma das residências amostradas em Timóteo, MG 
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Foram amostrados ambientes com pobre ventilação e pouca circulação de pessoas, 

no caso do Rio de Janeiro, salas no subsolo e térreo de edifícios do centro comercial e em 

Timóteo, quartos localizados no térreo das residências. O background da amostragem no Rio 

de Janeiro foi estimado com base nas análises de radônio efetuadas em um laboratório 

container, cujos materiais de construção são pobres em 
226

Ra, já o de Timóteo foi determinado 

a partir das análises em um ambiente externo. 

6.2.2 Cálculo de dose anual efetiva 

 

De acordo com a UNSCEAR, 2000, a dose anual efetiva por inalação de radônio 

pode ser determinada a partir da equação 6, a seguir. 

D = C . FEq . FO . T . FCD(6) 

D = dose anual efetiva por inalação 

C =Concentração de 
222

Rn em Bq m
-
³ 

FEq = Fator de equilíbrio (Ambientes fechados: 0,4/ ambientes externos: 0,6) 

FO = Fator de ocupação (0,8) (considerando 8h de trabalho FO - 0,3)  

T = Horas em um ano (8760 h/ ano)  

FCD = Fator de conversão de dose (9,0 nSv. Bq
-1

 h
-1

 m³) 

 

O fator de ocupação é um importante parâmetro no cálculo da dose efetiva. Pode 

variar de uma localidade a outra de acordo com os hábitos da população e clima da região, por 

exemplo,em países industrializados em climas temperados é comum que os habitantes fiquem 

mais de 80% do tempo em ambientes fechados, já em países agrícolas e de climas quentes tal 

período de tempo é menor (UNSCEAR, 2000).  

O Comitê Científico indica como fator de ocupação (FO) médio 0,8, no entanto, no 

cálculo de dose referente aos edifícios comerciais do Rio de Janeiro, FO foi estimado em 0,3, 

que corresponde a uma jornada de trabalho de 8h por dia, tempo o qual o trabalhador poderia 

estar exposto ao radônio. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 Análises de água subterrânea 

 

7.1.1 Caracterização hidrogeoquímica das águas 

O monitoramento dos parâmetros físico-químicos foi realizado in situ em ambas as 

campanhas de amostragem, com auxílio de uma sonda multiparamétrica. Os resultados de 

temperatura (T), condutividade elétrica (CE), potencial hidrogeniônico (pH), sólidos totais 

dissolvidos (TDS) e potencial de oxirredução (Eh) estão apresentados na Tabela 10. E 

também, com base nos valores obtidos da temperatura, pH e salinidade, foi possível 

determinar a concentração de dióxido de carbono livre (CO2) e sua pressão parcial. 

A temperatura é um fator importante devido a sua capacidade de acelerar as reações 

químicas e reduzir a solubilidade dos gases. Em geral, a amplitude térmica anual das águas 

subterrâneas é baixa, cerca de 1 a 2°C, e independe da temperatura atmosférica. Por outro 

lado, grandes variações térmicas anuais representam águas de baixa profundidade e com 

curtos tempos de residência, uma vez que sofrem a influência da atmosfera (FEITOSA, 2008; 

GOMES, 2012). Com exceção de P4, em que a amplitude térmica foi cerca de 6°C, as 

temperaturas dos poços se mantiveram relativamente constantes entre julho e março. 

A maioria das águas subterrâneas tem pH entre 5,5 e 8,5. Neste estudo não foram 

observadas variações significativas dos valores de pH entre as campanhas de amostragem, 

predominando valores levemente ácidos a neutro, com média de 6,5, e os valores mais 

elevados foram encontrados em P4. 

Quanto à condutividade e os sólidos totais dissolvidos foram observadas diferenças 

consideráveis entre os períodos úmido e seco, indicando um provável fator de diluição devido 

o período de chuvas. 

O Eh variou entre -315 a -278 mV no período seco e -186 a -189 mV no período de 

chuvas. O potencial de oxirredução determina a característica do ambiente, ou seja, se é um 

meio redutor ou oxidante, regendo diversos processos químicos e estabelecendo quais as 

espécies químicas estarão disponíveis na água. As águas sub-superficiais, de menor 

profundidade e rápida circulação, tendem a ser ambientes oxidados, uma vez que ainda há 

oxigênio suficiente para garantir os processos oxidativos. Já as águas subterrâneas, 

normalmente, apresentam baixos valores de Eh, como os encontrados neste estudo, recebendo 
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a classificação de águas redutoras. Além disso, tais águas estão usualmente a grandes 

profundidades e percolam por aquíferos enriquecidos em matéria orgânica. (GOMES, 2012; 

CRUZ, 2016). 

As concentrações de CO2, como observado na Tabela 10, variaram de 11 a 473 mg L
-1 

no período seco e 7a 199 mg L
-1

 no período úmido. Nota-se que os menores teores de gás 

carbônico dissolvido foram encontrados na gruta, um sistema raso, enquanto os maiores 

valores foram encontrados no poço Alexandre Abraão, P3, que apresenta a maior 

profundidade. 

Tabela 10- Resultados dos parâmetros físico-químicos realizados in situ nas duas campanhas 

de amostragem e dos teores de CO2 calculados 

 Período seco (Julho) Período úmido (Março) 

ID P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

TDS (mg L
-1

) 356 455 407 387 238 321 236 210 

CE (μs cm
-1

) 711 906 805 772 477 642 490 420 

T (°C) 24,6 24,9 22,7 18,2 24,3 24,8 24,8 24,4 

Salinidade 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 

pH 6,2 6,5 6,3 7,1 6,5 6,8 6,5 7,9 

Eh (mV) -280 -279 -278 -315 -188 -187 -189 -186 

CO2 (mg L
-1

) 152 222 473 10,5 186 126 199 7,5 

log pCO2 5,0 5,2 5,5 3,8 5,1 4,9 5,1 3,7 

 

 A classificação química dos tipos de águas amostradas foi realizada por meio do 

diagrama triangular de Piper, o qual considera como variáveis os constituintes iônicos 

maiores, sendo o Na
+
, K

+
, Mg

2+
 e Ca

2+
 os componentes catiônicos e HCO

-
3 + CO3

2-
, SO4

2-
 e 

Cl
-
 os componentes aniônicos, descritos na Tabela 11. De acordo com Feitosa (2008) o 

somatório das concentrações dos ânions maiores deve ser semelhante à soma das 

concentrações dos cátions maiores, com erro analítico de até 10%, de forma a se verificar que 

as águas estudadas se encontram em equilíbrio iônico.  

Como pode ser visto na Figura 29 há uma forte relação linear entre os somatórios dos 

íons analisados, com erros analíticos máximos de 8%. Dessa forma, as águas dos pontos de 

amostragem dos períodos seco e úmido podem ser classificadas como representado nos 

diagramas ilustrados na Figura 30 e descritos na Tabela 12. 
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Tabela 11- Concentração em mg L
-1

 dos íons maiores presentes nas águas minerais 

amostradas 

 Período seco (Julho) Período úmido (Março) 

ID P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Cl
-
 27,3 47,7 22,6 10,0 10,4 16,0 9,1 5,6 

SO4
2-

 59,5 53,4 11,2 11,2 27,2 19,6 43,6 15,9 

HCO3
-
 220 337,0 339 330 273 382 290 335 

PO4
3
 0,04 0,04 0,04 0,32 0,02 0,02 0,02 1,78 

Na
+
 42,9 65,9 41,3 53,3 36,3 26,2 36,1 79,5 

K
+
 9,6 4,2 66,7 13,9 1,7 2,4 2,7 4,5 

Mg
2+

 7,7 20,3 5,6 6,9 39,1 68,8 43,6 27,5 

Ca
2+

 45,0 41,4 30,5 39,8 22,5 31,6 27,0 23,4 

H4SiO4 52,3 54,5 47,5 52,5 52,0 48,2 50,7 44,6 

 

 

Figura 29- Correlação entre o somatório de cátions e ânions para as águas amostradas no 

Parque Salutaris 
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Figura 30- Diagrama de Piper 

 

 

Com base nos diagramas apresentados nota-se uma alteração na composição química 

da água entre a estação seca e a chuvosa. Nota-se que na estação chuvosa houve um aumento 

da contribuição do íon magnésio na composição dessas águas, de modo que as águas dos três 

poços passaram a ser classificadas como bicarbonatadas magnesianas, enquanto que em P4 

pode ser classificada como bicarbonatada sódica. 

Segundo Gomes et al. (2013) e Corval et al. (2014), o Parque Salutaris está situado 

majoritariamente sobre granulitos piroxênicos e quartzo feldspáticos. O poço Nilo Peçanha 

consiste de águas que circulam pelo ortogranulito composto por quartzo (SiO2), feldspato 

(minerais alumossilicatos de potássio, sódio e cálcio), muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2) e 

piroxênio (XYZ2O6, onde X= Mg, Fe, Ca ou Na; Y= Mg, Fe, Fe
3+

 ou Al; Z= Si ou Al). O 

poço Maria Rita e Alexandre Abraão estão próximo do dique de diabásio, que possui em sua 

composição minerais como piroxênio, biotita ([K2(Mg,Fe
2+

)6-4(Fe
3+

,Al,Ti)0-2Si6-5Al2-

3O20(OH,F)4]), anfibólio (minerais silicáticos) e apatita ([Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)])]. Já a área da 

gruta é formada por paragnaisse. A intemperização desses materiais geológicos pode ter 

influenciado os tipos de águas encontrados, uma vez que estas são um reflexo da litologia 

sobre a qual o aquífero está situado. 
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Tabela 12- Classificação das águas amostradas 

ID Período seco Período úmido 

P1 Bicarbonatada sódica Bicarbonatada magnesiana 

P2 Bicarbonatada sódica a mista Bicarbonatada magnesiana 

P3 Bicarbonatada sódica Bicarbonatada magnesiana 

P4 Bicarbonatada sódica a mista Bicarbonatada sódica 

 

Além das características mencionadas, os parâmetros físico-químicos e a presença de 

certos íons interferem diretamente na presença dos elementos livres nessas águas. A 

mobilidade do rádio ou a eficácia de sua adsorção variam com o pH (SZABO et al., 2005), 

salinidade (WOOD et al., 2004), e potencial redox (SZABO; ZAPECZA, 1987). E ainda, o 

aumento do pH favorece a adsorção do tório em argilas, óxidos e matéria orgânica, sendo 

praticamente completa em pH 6,5 (BONDIETTI, 1974). Com base nisso, seria possível 

antever baixas concentrações de tório dissolvido nessas águas. Além disso, a formação de 

complexos com ligantes aniônicos, como o fluoreto, sulfato, carbonatos e silicatos aumentam 

a solubilidade de isótopos como o tório e urânio, facilitando sua mobilidade nas águas 

(LANGMUIR; HERMAN, 1980; BONOTTO, 2006). 

 

7.1.2 Determinação dos isótopos da série do 
238

U e 
232

Th 

 

Os resultados das amostragens de radônio das águas minerais do Parque Salutaris 

estão apresentados na Tabela 13, já as concentrações de atividade de 
226

Ra e 
228

Ra, bem como 

as razões isotópicas 
228

Ra/
226

Ra são mostrados na Tabela 14. 

Em águas doces, as razões entre os elementos de rádio e entre rádio e radônio 

sugerem que o rádio é gerado primariamente pelo recuo alfa do decaimento do tório, seu 

radioisótopo pai, nos aquíferos, e não pelos processos de intemperismo (PORCELLI, 2008). 

Portanto, essas razões isotópicas podem indicar o equilíbrio entre processos físicos (recuo 

alfa) e processos geoquímicos, como a adsorção de rádio. 
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Tabela 13- Concentração mínima, média e máxima de radônio, em Bq L
-1

, encontradas nas 

águas minerais localizados em Paraíba do Sul, RJ. 

 
Período seco (Julho) Período úmido (Março) 

ID CRn mín  CRn média  CRn máx CRn mín  CRn média  CRn máx  

P1 (0,0 ± 1,0) x 10
-3

  (17,0 ± 9,0) x 10
-3

 (36,5 ± 37,0) x 10
-3

 16,2 ± 0,6 19,4 ± 0,3 20,7 ± 0,7 

P2 8,7 ± 30,0 3,2 ± 0,1 4,8 ± 0,3 15,1 ± 0,5 15,9 ± 0,3 16,7 ± 0,6 

P3 (0,0 ± 20,0) x 10
-3

 (5,9 ± 3,4) x 10
-3

 (12,7 ± 25,0) x 10
-3

 3,5 ± 0,3 6,5 ± 0,1 7,5 ± 0,4 

P4 (0,0 ± 20,0) x 10
-3

 (1,9 ± 1,4) x 10
-3

 (13,4 ± 27,0) x 10
-3

 12,5 ± 0,6 13,2 ± 0,2 14,5 ± 0,6 

As concentrações de radônio variaram de 1,9 mBq L
-1

 a 3,2 Bq L
-1

, no período seco e 

de 6,5 a 19,4 Bq L
-1

, no período úmido. Acredita-se que possa ter ocorrido perda do gás 

radônio na amostragem dos pontos amostrais destacados em negrito na tabela, refletindo na 

discrepância observada entre os resultados obtidos. No entanto, é necessária uma maior 

investigação acerca do comportamento sazonal deste elemento nas águas desses poços, uma 

vez que, também é possível que o rebaixamento do nível do aquífero no período seco e 

consequente surgimento de espaços vazios entre os grãos minerais, tenham facilitado o escape 

do gás. 

Tabela 14- Concentrações médias de 
226

Ra e de 
228

Ra (em mBq L
-1

) das águas minerais do 

Parque Salutaris de Paraíba do Sul (RJ). 

 Período seco (Julho) Período úmido (Março) 

ID 
226

Ra 
228

Ra 
228

Ra/
226

Ra 
226

Ra 
228

Ra 
228

Ra/
226

Ra 

P1 1,5 2,5 1,7 1,5 2,8 1,9 

P2 8,8 1,8 0,2 4,7 2,7 0,6 

P3 12,6 2,3 0,2 1,0 2,2 2,2 

P4 nd nd - 1,3 2,8 2,2 

 

Os maiores valores de atividade de 
226

Ra, no período seco, foram observados nas 

águas do poço Alexandre Abraão e Maria Rita, P3 e P2, respectivamente, já no período 

úmido, nos poços Maria Rita, P2, e Nilo Peçanha, P1. Os valores de 
228

Ra são mais uniformes 

entre os pontos amostrados e, as maiores concentrações absolutas foram encontradas no poço 

Nilo Peçanha, P1, tanto no período seco quanto no úmido. Já as razões entre as atividades 

228
Ra/

226
Ra variaram de 0,2 (P2 e P3) a 2,2 (P3). 
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Nota-se que com exceção de P2 e P3 no período seco e P2 no período úmido, todas 

as razões 
228

Ra/
226

Ra foram maiores que 1, indicando um enriquecimento dessas águas com o 

isótopo de 
228

Ra. Além disso, os dados e a localização dos três poços sugerem uma possível 

conexão e por consequência um fluxo das águas do poço P2 em direção ao P1. Quanto ao 

ponto P4 os dados são insuficientes para se analisar a dinâmica da água subterrânea.  

A disparidade na distribuição dos isótopos entre os poços fornece evidências para que se 

idealize esse sentido de fluxo subterrâneo. Com base nos resultados de urânio e tório, 

descritos na Tabela 15, nota-se que os pontos que apresentaram as maiores concentrações de 

232
Th dissolvido correspondem aos de menor concentração de 

228
Ra. Sabe-se que a faixa de 

pH dessas águas favorece a adsorção do tório, tornando-o pouco disponível e com baixa 

mobilidade (Figura 8). No entanto, os isótopos de rádio, cujo comportamento químico é 

semelhante ao bário, possuem solubilidade e consequente mobilidade no meio aquoso 

superior ao do seu isótopo-pai, dessa forma compostos formados com esses elementos podem 

circular livremente no meio. 

Assim, sugere-se que o 
228

Ra formado pelo decaimento do 
232

Th presente em P2 é 

transportado até P1, contribuindo para que haja o empobrecimento das águas do poço Maria 

Rita, motivo pelo qual sua razão isotópica foi 0,2 no período seco e 0,6 no período úmido e a 

razão 
228

Ra/
226

Ra de P1 foi de 1,7 na estação seca e 1,9 na estação chuvosa. 

Em relação ao P3 observa-se uma uniformidade sazonal da concentração do isótopo 

228
Ra, mas com decréscimo expressivo da concentração de 

226
Ra, seguido de aumento dos 

teores de 
238

U e 
232

Th. Uma hipótese para a ocorrência desse fenômeno é que o aumento da 

precipitação resultou em intensificação dos processos intempéricos, favorecendo a dissolução 

desses nuclídeos nessas águas, no entanto, como a meia-vida desses isótopos primordiais é 

extremamente longa, 4,5 e 13,9 bilhões de anos, respectivamente, gerou-se um desequilíbrio 

isotópico entre os isótopos pais e filhos.  

A homogeneidade nos teores de 
226

Ra em P1 em ambos as estações, e a diminuição 

deste elemento em P2 pode ser um indicio de que o poço Nilo Peçanha está sendo recarregado 

por águas oriundas do Maria Rita. 
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Tabela 15- Concentração (μg L
-1

) dos isótopos de 
238

U e 
232

Th. 

 ID 
238

U  
232

Th 

Período 

seco 

P1 2,67 0,04 

P2 2,04 0,04 

P3 0,95 0,05 

P4 1,25 0,04 

Período 

úmido 

P1 1,24 0,04 

P2 2,18 0,15 

P3 2,70 0,15 

P4 0,81 0,22 

7.1.3 Correlação entre os isótopos das séries do 
238

U e 
232

Th e os parâmetros físico-químicos 

e iônicos. 

A fim de se melhor avaliar a associação entre os diversos componentes dessas águas 

analisados utilizou-se a correlação de Spearman, Figura 31. 

O radônio apresentou correlações significativas (acima de 0,5 em módulo) com os 

parâmetros físico-químicos, indicando a importante influência dessas variáveis sobre a 

hidrodinâmica das águas subterrâneas. É importante destacar a correlação moderada, entre o 

222
Rncom a temperatura (0,60), e com o log pCO2, (-0,6). Isso mostra que variações na 

temperatura das águas associado com o aumento na saturação por CO2 e com o rebaixamento 

do nível d´água, sobretudo, durante o período seco, atuam como um facilitador para o escape 

do gás radônio nos sistemas hídricos, como observado por Shapiro et al. (1982; 1984) 

Outro ponto importante são as significativas correlações encontradas entre o urânio e 

os íons sulfato e sílica, 0,7 e 0,6, respectivamente, que sugerem que esse elemento está 

presente, provavelmente, sob a forma coloidal associado ao sulfato ou silicato, como já 

observado por McCarthy e Zachara (1989). 
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Figura 31- Correlação matricial entre os componentes analisados. 

 

7.1.4 Dose anual efetiva e legislação 

Como visto anteriormente, as vias de exposição humana ao radônio são por 

ingestão e inalação, à medida que é emanado da água para a atmosfera. As doses efetivas 

anuais foram calculadas por meio das equações 4 e 5, e foram utilizadas as médias das 

concentrações de radônio entre as estações seca e úmida, os resultados obtidos se encontram 

na Tabela 16. Apesar do ponto P4 ser uma gruta cujas águas não são próprias para consumo 

público, ele foi considerado no cálculo devido a contribuição deste ponto no aumento da 

dose efetiva por inalação. 

Tabela 16- Doses anuais (mSv a
-1

) as quais a população está exposta ao consumir a água 

proveniente do Parque Salutaris 

ID Dose por ingestão  Dose por inalação Dose total 

P1 0,07 0,02 0,01 

P2 0,07 0,02 0,09 

P3 0,02 0,01 0,03 

P4 - 0,02 0,02 

 

Considerando a elevada radiotoxicidade e os malefícios à saúde que a ingestão dos 

isótopos de rádio pode causar, foram também calculadas as doses efetivas por ingestão de 

226
Ra e 

228
Ra por meio da equação 4, utilizando os valores de 2,8 x 10

-7
 Sv.Bq

-1
 e 6,6 x 10

-7
 

Sv Bq
-1

 como fator de conversão de dose efetiva (FCD) para o 
226

Ra e 
228

Ra, respectivamente 
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(WHO, 2004). Os resultados estão listados na Tabela 17. Neste caso, foi desconsiderado P4, 

uma vez que não há consumo humano das águas oriundas desse local. 

Tabela 17- Doses efetivas anuais (μSv a
-1

) devido a ingestão de 
226

Ra e 
228

Ra das águas 

minerais proveniente do Parque Salutaris 

ID 
226

Ra 
228

Ra Dose total 

P1 0,31 1,28 1,59 

P2 1,38 1,09 2,47 

P3 1,38 1,09 2,47 

Os limites recomendáveis de radônio dissolvido em água variam de um país a outro, 

variando, por exemplo, de 11,0 Bq L
-1

, recomendado pela EPA, a 100,0 Bq L
-1

, estabelecido 

pela União Europeia (ZABADI et al., 2015). No Brasil não há, ainda, uma legislação 

específica para esse elemento, no entanto o Ministério da Saúde estabeleceu como padrão de 

radioatividade para a água de consumo humano o limite de radioatividade alfa total de 0,1 Bq 

L
-1

 e para radioatividade beta total de 1,0 Bq L
-1

 (BRASIL, 2011). Já em relação às doses 

anuais efetivas sabe-se que o ICRP recomenda uma exposição dos indivíduos do público 

anual máxima de 1,0 mSv. 

Os resultados das concentrações de radônio obtidos nesse estudo mostraram que no 

período seco, cuja amplitude de variação foi de 5,9 x 10
-3

 a 3,2 Bq L
-1

, todos os resultados se 

encontraram abaixo do recomendado pela EPA, já no período úmido, quando foram obtidas 

concentrações entre 6,5 a 19,4 Bq L
-1

, somente o poço P3, Alexandre Abraão, se enquadrou 

nos limites estabelecidos pela legislação internacional. 

Em relação aos resultados dos isótopos de rádio, tem-se uma variação de 
226

Ra de 1,5 

a 12,6 mBq L
-1

 e 1,5 a 4,7 mBq L
-1

, nos períodos seco e úmido, respectivamente, e uma 

amplitude de concentração de 
228

Ra de 1,8 a 2,5 mBq L
-1

 e 2,2 a 2,8 mBq L
-1

, nas estações 

secas e úmidas, respectivamente. Tais concentrações estão em conformidade com os limites 

sugeridos pelo Ministério da Saúde, de 0,1 Bq L
-1

 e 1,0 Bq L
-1

, respectivamente. 

Quanto aos valores de dose, nota-se que as doses oriundas da ingestão e inalação de 

radônio e rádio estão abaixo do limite internacional de 1,0 mSv a
-1

. Dessa forma, a ingestão 

dessas águas não representaria um risco à saúde da população, no entanto, um monitoramento 

mais detalhado deve ser realizado para que se entenda o comportamento destes elementos nas 

águas. 
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7.2 Análise de ar atmosférico 

 

7.2.1 Rio de Janeiro (RJ) 

Conforme pode ser visto na Tabela 18, foram realizadas 14 determinações de radônio 

no interior de edifícios comerciais localizados no centro do Rio de Janeiro (RJ). As análises 

foram realizadas em duas campanhas, entre os anos 2017 e 2018, e os tempos de contagem 

padronizados em 72h. Na tabela estão apresentadas as concentrações mínima, média e 

máxima encontradas em cada ponto, nos períodos seco e úmido.  

Tabela 18- Concentração mínima, média e máxima de radônio, em Bq m
-3

, encontradas em 

edifícios comerciais localizados no centro da cidade do Rio de Janeiro, RJ 

 Período seco (Junho a agosto) Período úmido (Janeiro a março) 

ID CRn mín CRn média CRn máx CRn mín CRn média CRn máx 

E1 20,5 ± 9,0 57,1 ± 1,7 93,9 ± 16,0 32,6 ± 9,0 79,8 ± 2,0 101,0 ± 17,0 

E2 0,0 ± 3,0 5,6 ± 4,0 23,0 ± 6,0 2,5 ± 3,3 7,4 ± 0,5 13,7 ± 6,0 

E3 3,0 ± 3,7 24,0 ± 1,2 87,0 ± 15,0 9,2 ± 4,8 42,5 ± 1,3 68,3 ± 12,0 

E4 1,3 ± 3,9 3,8 ± 0,4 9,2 ± 5,1 0,0 ± 3,2 3,9 ± 0,4 10,4 ± 5,2 

E5 5,4 ± 4,0 10,1 ± 0,7 15,4 ± 6,0 3,8 ± 3,6 12,8 ± 0,8 32,6 ± 8,0 

E6 20,0 ± 10,0 39,4 ± 1,5 62,0 ± 14,0 10,1 ± 7,1 27,1 ± 1,2 59,0 ± 14,0 

E7 8,1 ± 9,9 21,0 ± 1,3 49,0 ± 13,0 3,7 ± 5,4 20,5 ± 1,1 45,0 ± 12,0 

Bck 0,4 ± 2,1 3,3 ± 0,4 8,2 ± 4,9 1,4 ± 4,8 5,8 ± 0,6 14,0 ± 7,9 

As salas amostradas se localizavam no subsolo (E1, E3, E5, E6 e E7) ou no térreo 

(E2 e E4) dos edifícios selecionados. Com exceção dos pontos E2 e E4, os ambientes 

permaneceram completamente fechados, sem circulação dos funcionários por pelo menos 60h 

do tempo total de amostragem, fator significativo para o acúmulo do gás, uma vez que se 

diminuiu a interferência externa. 

Possíveis explicações para as diferenças entre as concentrações médias observadas 

nos diferentes pontos amostrados são a estrutura e grau de ventilação desses ambientes. Os 

pontos E2 e E4 apresentaram as menores concentrações  de radônio, essas salas são 

caracterizadas pela presença de piso de cerâmica, teto revestido com tinta, paredes revestidas 

com cerâmica, no caso de E2, e com tinta, no caso de E4, maior circulação de funcionários 

durante a análise associado com sistema de ventilação constante, ventilador em uso e porta de 
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acesso ao pátio externo aberta, em E2, e em E4, uso constante de ar condicionado. Tais 

fatores, localização no térreo, ao invés do subsolo, revestimento das superfícies com tintura, 

ventilação artificial, por ventilador e ar-condicionado, contribuem consideravelmente para o 

decréscimo da exalação de radônio dos materiais e acúmulo deste no ambiente fechado 

(MARLEY et al., 1998; FIOR, 2008; XIE et al., 2015;  EPA, 2016). 

Já os maiores níveis, considerados, nesse caso, como acima de 50 Bq m
-3

 em pelo 

menos alguma hora do dia, observados em E1, E3 e E6 podem estar associados ao fato dos 

ambientes estarem localizados no subsolo, possuírem piso ou teto de concreto, sem 

revestimento, e ausência de sistemas de ventilação. 

As variações percentuais nas concentrações de radônio obtidas entre os períodos seco 

e úmido, foram de moderadas a baixas, como no caso de E4, E7 e E5 onde houve uma 

diferença de 2,1%, 2,4% e 20,7%, respectivamente, entre as duas campanhas, com exceção do 

ponto E3 que apresentou a maior diferença entre os registros de cada período, 77%. Os 

demais pontos amostrais tiveram uma variação em torno de 30%. Na Figura 32 podem ser 

observadas as oscilações dos níveis de radônio em cada um dos ambientes nas duas 

campanhas de amostragem. Nota-se uma tendência de maiores níveis do gás no período 

úmido, exceto em E6, onde apesar da concentração média obtida no inverno ter sido cerca de 

30% maior do que a no verão, as concentrações máximas em ambos os períodos foram 

similares, aproximadamente 60 Bq m
-3

. A variabilidade dos resultados pode ser mais bem 

observada nos gráficos em boxplot, Figura 33. 

 

Figura 32- Comparação dos níveis de radônio medidos a cada hora no período seco (em azul) 

e úmido (em vermelho) em edifícios comerciais no centro da cidade do Rio de Janeiro, sendo 

o tempo zero correspondente às 9h da manhã
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Figura 33- Boxplot dos resultados de concentração de radônio medidos nos período seco e 

úmido em alguns edifícios comerciais localizados no centro da cidade do Rio de Janeiro nos 

anos de 2017 e 2018 

 

Em relação à geologia, baseando-se na Figura 21, sabe-se que a área de estudo se situa 

em uma planície colúvio-alúvio-marinha, sobre depósitos flúvio-lagunares, formadas por 

sedimentos quaternários recentes representados por lamas, turfa, areias, cascalhos e 

conglomerados depositados, ricos em matéria orgânica, entre o presente e 2 milhões de anos 

(CPRM, 2001). Tal litologia apresenta rochas cuja composição é pobre em urânio e seus 

isótopos filhos, por consequência a contribuição do fator geológico para os níveis de radônio 

medidos seria pouco significativa, no entanto, a presença de matéria orgânica pode contribuir 

para a retenção desses isótopos, facilitando seu acúmulo (WANTY; SCHOEN, 1991). 

Além dos materiais de construção, os níveis de radônio presentes em um ambiente 

são influenciados pela geologia da área e pelos parâmetros meteorológicos, como a umidade 

relativa do ar, precipitação, temperatura do ar, pressão atmosférica, velocidade do vento e 

radiação (ASHER-BOLINDER et al., 1991; DOS SANTOS, 2008; SANTOS, 2010; XIE et 

al., 2015).  

A fim de se avaliar a associação entre os parâmetros meteorológicos e a concentração 

de radônio foi utilizada a correlação de Spearman, calculado através do software Statistica
®

 

versão 8.0.360.0. O coeficiente ρ de Spearman avalia a relação monotônica entre duas 

variáveis contínuas ou ordinais e varia entre -1 e 1, sendo que quanto mais próximo o 

coeficiente obtido estiver destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. Não há 

correlação quando uma das populações de dados é constante ou nula. 

Os coeficientes de correlação entre os parâmetros citados estão apresentados na 

Tabela 19, e os valores significativos, para p < 0,05 estão em destaque. As condições 
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meteorológicas dos dias de análise foram obtidas no Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), os dados são uma apuração de hora em hora da estação meteorológica de 

observação de superfície automática, situada no Forte de Copacabana (43°11’25,57’’S; 

22°59’17,83’’O), a 26 metros de altitude. 

Considerando que o detector alfa utilizado na determinação de radônio na área de 

estudo registra um resultado a cada duas horas de análise, o N amostral utilizado no cálculo da 

correlação de Spearman foi 36. 

Conforme observado na tabela nota-se que não há uniformidade dos resultados 

encontrados, no entanto é possível observar uma tendência entre um aumento na concentração 

de radônio com a diminuição da incidência solar, ou a radiação e com a variação negativa da 

pressão na superfície, exemplificado por médias correlações negativas encontradas nos 

edifícios, principalmente, no período úmido entre o parâmetro radiação e concentração de 

radônio, e por correlações negativas moderadas a fortes entre os níveis de radônio nos 

ambientes e a variação da pressão atmosférica na região. 

 

Tabela 19- Coeficientes de correlação de Spearman entre os parâmetros meteorológicos 

apresentados nos dias de amostragem e a concentração de radônio medida 

 
Variáveis/ 

ID 
Temperatura Umidade Pressão Vel. Vento Radiação Precipitação 

Período 

seco 

E1 -0,028 -0,075 -0,052 0,334 -0,152 0,224 

E2 -0,237 0,135 -0,102 -0,327 -0,347 - 

E3 0,624 -0,471 -0,461 0,051 0,425 - 

E4 -0,250 -0,003 -0,298 0,066 -0,186 0,034 

E5 0,012 -0,037 -0,304 -0,127 -0,011 - 

E6 -0,298 0,230 0,024 -0,029 -0,581 - 

E7 0,076 0,021 -0,158 -0,356 -0,186 - 

Período 

úmido 

E1 -0,344 0,325 -0,713 -0,277 -0,528 - 

E2 0,213 -0,289 0,082 0,024 0,333 -0,202 

E3 0,467 -0,203 -0,617 0,110 0,013 -0,199 

E4 -0,145 0,005 0,082 -0,196 -0,398 -0,281 

E5 -0,301 0,289 -0,569 -0,601 -0,576 - 

E6 -0,408 0,321 0,249 0,276 0,118 0,455 

E7 -0,158 0,391 -0,251 -0,108 -0,197 - 

  

De forma a se melhor avaliar o comportamento do acúmulo de radônio nos edifícios e 

sua relação com a variação dos parâmetros meteorológicos nos dias de análise foi aplicada a 

Análise de Componentes Principais (PCA), aonde foram identificadas as variáveis que 

apresentam maior significância e as similaridades entre os pontos de amostragem, como 

mostrado na Figura 34. De acordo com Nonato et al., 2007, quanto menor o ângulo entre o 
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vetor e o eixo da componente principal, maior é a importância do parâmetro correspondente. 

O número de componentes principais foi determinado a partir do método proposto por Kaiser 

(1958), o qual utiliza como critério autovalores maior do que a unidade (λi> 1) (HONGYU et 

al., 2015). 

Os resultados obtidos pela técnica dos componentes principais, com os respectivos 

autovalores e porcentagens da variância explicada por cada uma das componentes estão 

apresentados nas Tabela 20 e Tabela 21.  

As variáveis podem ser classificadas como fortes, para valores absolutos > 0,75, 

moderadas, valores entre 0,5 e 0,75 e fracas, entre 0,3 e 0,5 (LIU et al., 2003). Dessa forma, 

buscaram-se todas as variáveis cujo valor absoluto fosse maior que 0,75, sendo estes os mais 

importantes para a variância encontrada nos dados. Nas tabelas estão destacados os 

componentes de carga moderada a forte e em negrito os valores de carga maiores que 0,75, 

em módulo. 

Figura 34- Biplot PC1x PC2 sobre as variáveis (concentração de radônio e parâmetros 

meteorológicos) nos edifícios do centro comercial do Rio de Janeiro, nos períodos úmido, à 

esquerda, e seco, à direita 

 

Os três primeiros componentes principais foram responsáveis por 78,71% da variação 

total, no período úmido, em que o PC1 foi responsável por 34,58% e tem a forte contribuição 

negativa das variáveis ―Concentração de radônio‖ e ―Radiação‖ e positiva da ―Temperatura‖. 

O segundo componente, PC2, explica 25,41% da variância, apresentando participação 

negativa da ―Pressão atmosférica‖ e positiva da ―Velocidade do vento‖. O PC3, com 18,71% 

de variância tem importante contribuição positiva da ―Umidade do ar‖, já o PC4, com 

variância de 12,08% é negativamente relacionado com a ―Chuva‖. 
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Tabela 20- Resultado da Análise de Componentes Principais das análises realizadas no 

período úmido, com os componentes principais obtidos 

Parâmetros PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Conc. Rn -0,70 -0,56 -0,06 0,07 -0,42 0,09 0,00 

Temperatura 0,76 -0,14 -0,35 0,04 -0,52 -0,10 0,00 

Umidade -0,40 0,43 0,78 0,05 -0,20 -0,10 0,00 

Pressão -0,59 -0,70 -0,29 -0,05 0,25 -0,14 0,00 

Vento -0,14 0,70 -0,60 0,34 0,08 -0,01 0,00 

Radiação -0,86 0,36 -0,23 0,21 -0,17 -0,02 0,00 

Chuva -0,29 0,40 -0,27 -0,82 -0,10 0,00 0,00 

Autovalores 1,55 1,33 1,14 0,92 0,77 0,22 0,00 

% de variância 

explicada 
34,58 25,41 18,71 12,08 8,53 0,68 0,00 

% cumulativo 

de variância 
34,58 60,00 78,71 90,79 99,32 100,00 100,00 

Já no período seco os três primeiros componentes principais corresponderam a 95,21% 

da variação total, sendo o PC1 responsável por 45,1% da variância, com importantes 

contribuições negativas da ―Concentração de Radônio‖ e ―Temperatura‖ e forte contribuição 

positiva da ―Pressão atmosférica‖. O PC2 explica 28,18% da variância e tem participação 

positiva da ―Velocidade dos ventos‖ e negativa da ―Umidade do ar‖. A terceira componente, 

PC3, com 22,02% de variância, apresenta principalmente contribuição negativa da 

―Radiação‖ e ―Chuva‖. Já o PC4, com apenas 2,59% de variância apresenta apenas 

contribuições fracas, em especial, a participação positiva da ―Velocidade do vento‖. 

Tabela 21- Resultado da Análise de Componentes Principais das análises realizadas no 

período seco, com os componentes principais obtidos 

Parâmetros PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Conc. Rn -0,93 0,05 -0,32 0,00 -0,05 -0,20 0,00 

Temperatura -0,75 -0,56 0,26 0,19 -0,08 0,09 0,00 

Umidade 0,43 -0,83 -0,24 0,19 0,16 -0,06 0,00 

Pressão 0,99 -0,03 -0,08 -0,08 -0,01 -0,04 0,00 

Vento 0,38 0,77 -0,41 0,30 -0,06 0,01 0,00 

Radiação 0,28 -0,57 -0,75 -0,07 -0,18 0,03 0,00 

Chuva -0,58 0,20 -0,77 -0,08 0,15 0,10 0,00 

Autovalores 1,78 1,40 1,24 0,43 0,30 0,25 6.86e-15 

% de variância 

explicada 
45,01 28,18 22,02 2,59 1,29 0,01 0,00 

% cumulativo 

de variância 
45,01 73,19 95,21 97,80 0,99 100,00 100,00 
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Por meio da Análise de Cluster foi explorada a similaridade entre os pontos de 

amostragem no centro comercial do Rio de Janeiro. Para isso foi utilizada a técnica de 

agrupamento de variância mínima ou método de Ward, a qual consiste em um agrupamento 

hierárquico formado por clusters sequenciais, começando com o par mais similar até a 

formação de um único cluster (SINGH et al., 2004; TRINDADE, 2013). Tal abordagem está 

ilustrada pelos dendogramas da Figura 35, na qual estão evidenciadas as similaridades e 

dissimilaridades entre os edifícios amostrados. 

Figura 35- Dendograma da Análise de Cluster das análises desenvolvidas no período seco (a) 

e período úmido (b). 

 

 Nota-se que em ambos os períodos há a presença de dois agrupamentos distintos, 

sendo que o edifício E2 se diferencia e se destaca em ambas as estações. É interessante 

observar que apesar da proximidade entre os pontos E2 e E4, cerca de 25 m, e a similaridade 

dos materiais de construção empregados e o tamanho das salas, cerca de 18,0 m³ cada, a 

distância de ligação entre eles é de 150, a maior distância observada dentro de um mesmo 

grupo. 

 Uma possibilidade para tal evento foi o emprego contínuo do sistema de refrigeração 

de ar, aspecto anômalo em relação aos demais pontos amostrais. O emprego desse tipo de 

ventilação, como já mencionado, pode levar a diminuição da concentração média de radônio 

medida no ambiente em quase quatro vezes em comparação com os níveis registrados sem o 

uso do ar condicionado (MARLEY et al., 1998; KOZAK et al., 2014). 
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7.2.1.1 Dose anual efetiva  

A partir dos dados obtidos e da equação 6 foi calculada a dose anual efetiva a qual a 

população que frequenta esses ambientes está exposta. Para o cálculo foi considerada a média 

de concentração entre os períodos seco e úmido e uma jornada de trabalho de 8h diárias, que 

corresponde ao tempo em que os funcionários estarão expostos ao gás. Na Tabela 22 estão 

representados os valores de dose calculados. 

Tabela 22- Dose anual (mSv a
-1

) a qual os funcionários estão expostos ao trabalhar nos 

ambientes estudados 

ID Dose anual efetiva  

E1 0,65 

E2 0,06 

E3 0,31 

E4 0,04 

E5 0,11 

E6 0,31 

E7 0,20 

Background 0,04 

 

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 m
-3

 não ultrapassando o limite máximo de 300 Bq m
-3

, e em locais de 

trabalho, onde o tempo de ocupação é em torno de 2000 horas/ano, tal limites se encontra na 

faixa de 500 a 1500 Bq m
-3

. Em relação aos limites de dose, o ICRP, juntamente do Conselho 

Nacional de Proteção e Medição de Radiação recomendam um limite de dose anual efetiva 

não ocupacional de 1,0 mSv (ICRP, 1991; NCRP, 1998; GERALDO et al., 2005). 

 Os níveis de radônio encontrados e as doses de radiação a qual a população está 

exposta no centro comercial do Rio de Janeiro estão abaixo dos limites máximos 

recomendados pelo ICRP, NCRP e WHO, não sendo necessária, portanto, a realização de 

medidas mitigatórias. 
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7.2.2 Timóteo (MG) 

Conforme pode ser visto na Tabela 23, foram realizadas 16 determinações de radônio 

no interior de residências situadas no município de Timóteo (MG). As análises foram 

realizadas em duas campanhas, entre os anos 2017 e 2018, e os tempos de contagem variaram 

entre 70 e 72h, com exceção do background, cujo tempo de contagem foi de 24h. Na tabela 

estão apresentadas as concentrações mínima, média e máxima encontradas em cada ponto, 

nos períodos seco e úmido.  

Tabela 23- Concentração mínima, média e máxima de radônio, em Bq m
-3

, encontradas nas 

residências localizadas no município de Timóteo, MG. 

 Período seco (Julho e agosto) Período úmido (Dezembro e janeiro) 

ID CRn mín CRn média CRn máx CRn mín CRn média CRn máx 

C1 58,0 ± 22,0 112,0 ± 2,9 154,0 ± 16,0 14,0 ± 12,0 38,6 ± 13,0 99,0 ± 18,0 

C2 17,0 ± 11,0 84,5 ± 2,6 188,0 ± 24,0 7,9 ± 4,9 22,6 ± 1,0 53,7 ± 11,0 

C3 12,9 ± 8,3 75,7 ± 2,5 175,0 ± 25,0 2,9 ± 3,6 19,8 ± 1,0 55,8 ± 11,0 

C4 12,8 ± 8,2 79,0 ± 2,6 166,0 ± 25,0 13,0 ± 11,0 28,9 ± 0,9 81,0 ± 22,0 

C5 22,2 ± 9,4 181,0 ± 3,7 516,0 ± 38,0 17,1 ± 7,0 115,0 ± 2,0 307,0 ± 24,0 

C6 44,0 ± 26,0 172,6 ± 4,1 264,0 ± 34,0 70,0 ± 24,0 108,0 ± 3,0 306,0 ± 39,0 

C7 95,0 ± 17,0 412,8 ± 5,5 673,0 ± 44,0 27,4 ± 11,0 191,0 ± 4,0 341,0 ± 32,0 

C8 24,9 ± 9,9 104,1 ± 2,5 208,0 ± 22,0 0,1 ± 1,9 18,0 ± 1,1 57,2 ± 14,0 

Bck 9,1 ± 6,9 83,2 ± 4,2 158,0 ± 22,0 7,0 ± 11,0 26,0 ± 3,2 68,0 ± 21,0 

 

Os cômodos amostrados se localizavam no térreo das residências, com exceção de 

C1, onde as análises foram realizadas no primeiro andar, com livre circulação dos moradores 

durante o período de análise, de forma que os resultados obtidos refletem acuradamente o 

grau de exposição dos residentes ao radônio. Os tipos de materiais de construção presentes em 

cada um dos pontos de amostrais estão listados na Tabela 24. 

Como pode ser observado na tabela os pontos C2 e C3 apresentaram as menores 

concentrações do gás amostrado no período seco, já no período úmido as concentrações 

mínimas foram encontradas nas residências C2, C3 e C8. A principal diferença física entre o 

período seco e úmido em relação a C8 foi o grau de ventilação do ambiente: no período úmido 

as janelas do cômodo permaneceram abertas durante todo o período de amostragem, o que 
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não ocorreu no período seco, quando este permaneceu fechado, não havendo circulação dos 

residentes no local.  

Além disso, em comparação ao período de amostragem dos pontos C2 e C3, houve 

uma significativa atuação dos ventos durante a análise em C8, com rajadas de até 10,0 m s
-1

, 

fator que pode ter colaborado para a obtenção de baixas concentrações de radônio neste ponto. 

 

Tabela 24- Descrição dos cômodos amostrados nas residências de Timóteo. 

ID Material de construção e revestimento das salas 

C1 Paredes e teto revestidos com pintura e piso de madeira. 

C2 
Paredes e teto revestidos com pintura e piso de cerâmica. Teto de 

tijolo (sem acabamento). Presença de ventilador de teto. 

C3 
Paredes e teto revestidos com pintura e piso de cerâmica. 

Ligação com o restante da casa através de um arco. 

C4 Paredes e teto revestidos com pintura e piso de cerâmica. 

C5 Paredes e teto revestidos com pintura e piso de cerâmica. 

C6 Paredes e teto revestidos com pintura e piso de cerâmica. 

C7 Paredes e teto revestidos com pintura e piso de cerâmica. 

C8 

Paredes e teto revestidos com gesso, piso recoberto com 

cerâmica. Presença de bancada de granito e sanca de gesso 

ornamental. 

 

Já os maiores níveis desse elemento foram encontrados em C5, C6, C7 e C8 (este 

último apenas no período seco). A influência da geologia pode ser evidenciada nos resultados 

obtidos em C5 e C7: ambos os pontos se situam sobre os granitos da Suíte Borrachudos, 

representados pelo corpo Açucena, como ilustrado na Figura 24, domínio caracterizado pela 

presença de rochas metamórficas constituídas por minerais enriquecidos em urânio, como os 

feldspatos, além do quartzo, magnetita e biotita (GABELMAN, 1977; PERTLIK et al., 1974).  

Ademais, a localização de C7, situado próximo a uma encosta, pode ser uma possível 

explicação para as concentrações anormalmente altas encontradas. A emanação de radônio 

oriunda do solo e rochas expostos próximos a casa podem ter influenciado nos níveis de 

radônio acumulado nesta residência. 

Os pontos C2 e C3 estão situados em áreas de maior declividade, o que resulta em 

menores espessuras do aluvião e consequente predomínio do embasamento geológico no que 
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diz respeito a emanação do gás radônio. Tal localização pode ser um indicador na questão de 

correspondência entre os valores mínimos, médios e máximos de radônio encontrados em 

ambas as residências. 

C4 é o único ponto localizado sobre um depósito aluvionar constituído 

principalmente por areia e cascalho. Por esta razão, e desconsiderando outras influências 

externas, seriam esperados os menores níveis de radônio nesse local. Nota-se que as 

concentrações médias amostradas são similares àquelas encontradas no background da região 

e nas residências situadas em terrenos declives, contrastando com os resultados obtidos nas 

residências situadas no domínio gnaisse-granítico. 

As variações percentuais das concentrações de radônio obtidas entre os períodos seco 

e úmido, foram de moderadas a altas, sendo as menores diferenças, de cerca de 40%, nos 

pontos C5 e C6, e a maior, de 83% em C8. As demais residências apresentaram um aumento 

entre 60 a 75% nos níveis de radônio aferidos entre o período úmido e seco. Na Figura 36 

podem ser observadas as oscilações dos níveis de radônio em cada um dos ambientes nas duas 

campanhas de amostragem. Nota-se que em todos os pontos amostrais os maiores níveis do 

gás foram detectados no período seco. A variabilidade dos resultados pode ser melhor 

observada nos gráficos em boxplot, na Figura 37.. 

 

Figura 36- Comparação dos níveis de radônio medidos a cada hora no período seco (em azul) 

e úmido (em vermelho). 

 

 

 

 

 



86 
 

Figura 37- Boxplot dos resultados de concentração de radônio medidos nos período seco e 

úmido em algumas residências localizadas no município de Timóteo. 

 

Em relação aos parâmetros meteorológicos, umidade relativa do ar, precipitação, 

oscilação da temperatura do ar, variação da pressão atmosférica, velocidade dos ventos e 

radiação solar incidente, ou irradiação, apresentados nos dias de análise, foi utilizada a 

correlação de Spearman como forma de se avaliar o grau de influência e associação entre 

esses parâmetros e a concentração de radônio. 

Os coeficientes de correlação entre os parâmetros citados estão apresentados na Tabela 

25, e os valores significativos, para p < 0,05 estão em destaque. As condições meteorológicas 

dos dias de análise foram obtidas no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os dados 

são uma apuração de hora em hora da estação meteorológica de observação de superfície 

automática, situada na cidade de Timóteo (42°37’20,68’’S; 19°34’24,76’’O), a 493 metros de 

altitude. 

Da mesma forma pela qual foi calculado o coeficiente de Spearman para as análises 

executadas no município do Rio de Janeiro, o N amostral utilizado foi de 36 para as 

residências e 12 para o background.  

 

 

 

 



87 
 

Tabela 25- Coeficientes de correlação de Spearman entre os parâmetros meteorológicos 

apresentados nos dias de amostragem e a concentração de radônio medida. 

 
Variáveis/ 

ID 
Temperatura Umidade Pressão Vel. Vento Radiação Precipitação 

Período 

seco 

C1 -0,595 0,776 0,169 -0,360 0,013 - 

C2 -0,790 0,657 -0,111 -0,546 -0,712 -0,068 

C3 -0,475 0,247 -0,156 -0,574 -0,824 0,153 

C4 -0,324 0,306 0,295 -0,129 -0,438 - 

C5 -0,851 0,788 0,014 -0,424 -0,593 - 

C6 0,044 0,064 -0,040 0,028 0,148 - 

C7 -0,863 0,751 0,066 -0,659 -0,719 0,328 

C8 -0,617 0,256 -0,277 -0,406 -0,740 - 

Bck -0,678 0,578 -0,536 -0,560 -0,887 - 

Período 

úmido 

C1 -0,795 0,784 0,046 -0,262 -0,595 0,140 

C2 -0,359 0,229 -0,328 -0,067 -0,755 - 

C3 -0,560 0,458 -0,343 -0,532 -0,873 - 

C4 -0,488 0,420 -0,129 -0,527 -0,572 - 

C5 -0,592 0,579 0,101 -0,620 -0,507 -0,283 

C6 -0,052 0,108 -0,329 -0,191 -0,649 -0,192 

C7 -0,746 0,820 0,079 -0,570 -0,768 0,324 

C8 -0,546 0,458 -0,155 -0,416 -0,644 - 

Bck 0,667 -0,678 -0,504 -0,145 -0,450 - 

*Bck= Background. 

Conforme observado na tabela nota-se uma uniformidade dos resultados encontrados, 

em que há uma tendência de aumento da concentração de radônio com a diminuição da 

temperatura, da radiação e da velocidade dos ventos, indicadas pelas correlações negativas 

moderadas e fortes encontradas em ambos os períodos de estudo e um aumento da 

concentração do gás com o aumento da umidade do ar, apontado pelas correlações positivas 

moderadas e fortes encontradas entre esses parâmetros. Em contrapartida, não foram 

observadas correlações significativas entre a variação da pressão atmosférica e com a 

precipitação. 

Através da Análise de Componentes Principais foram identificadas as variáveis que 

apresentaram maior significância e as similaridades entre os pontos de amostragem, como 

ilustrado na Figura 38, e nas Tabela 26 e Tabela 27 estão explicitados os resultados obtidos 

por meio da técnica dos componentes principais, com os respectivos autovalores e 

porcentagens da variância explicada por cada uma das componentes. 

Nas tabelas estão destacados os componentes de carga moderada a forte (> 0,5) e em 

negrito os valores de carga maiores que 0,75, em módulo. 
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Figura 38- Biplot PC1 x PC2 sobre as variáveis (concentração de radônio e parâmetros 

meteorológicos) nas residências amostradas no município de Timóteo, nos períodos seco, à 

esquerda, e úmido, à direita. 

 

 

O número de componentes principais foi determinado a partir do método proposto 

por Kaiser (1958), o qual utiliza como critério autovalores maior do que a unidade (λi> 1) 

(HONGYU et al., 2015). Os dois primeiros componentes principais foram responsáveis por 

81,16% da variação total, no período úmido, em que o PC1 foi responsável por 62,26% e tem 

a forte contribuição positiva das variáveis ―Concentração de radônio‖, ―Umidade‖ e 

―Precipitação‖ e negativa da ―Velocidade dos ventos‖, além de uma contribuição moderada, 

também negativa, da ―Temperatura‖ e ―Radiação‖. O segundo componente, PC2, explica 

18,89% da variância, apresentando participação negativa da ―Temperatura‖ e positiva da 

―Pressão atmosférica‖. O PC3, com 9,45% de variância tem contribuição moderada negativa 

da ―Radiação‖, já os demais componentes apresentaram apenas contribuições fracas e pouco 

significativas. 

Já no período seco os dois primeiros componentes principais corresponderam a 

80,92% da variação total, sendo o PC1 responsável por 49,06% da variância, com importantes 

contribuições negativas da ―Radiação‖ e ―Pressão‖, e moderada a forte positiva da 

―Umidade‖, ―Precipitação‖ e ―Velocidade dos ventos‖. O PC2 explica 31,85% da variância e 

tem participação positiva da ―Precipitação‖ e negativa da ―Velocidade dos ventos‖ e 

―Temperatura‖. A terceira componente, PC3, com 12,62% de variância, apresenta 

principalmente contribuição positiva da ―Pressão‖. Já os demais componentes apresentaram 

apenas contribuições fracas e pouco significativas que podem ser desconsiderados. 
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Tabela 26- Resultado da Análise de Componentes Principais das análises realizadas no 

período úmido, com os componentes principais obtidos 

Parâmetros PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Conc. Rn 0,79 0,11 -0,37 0,48 0,05 -0,06 -0,02 

Temperatura -0,70 -0,69 -0,10 0,02 -0,01 -0,14 0,02 

Umidade 0,97 0,05 -0,22 -0,08 0,04 0,04 0,06 

Pressão -0,47 0,85 0,17 0,07 -0,08 -0,10 0,02 

Vento -0,93 0,17 -0,03 0,09 0,32 0,03 0,01 

Radiação -0,66 0,25 -0,66 -0,26 -0,06 0,01 -0,01 

Precipitação 0,89 0,12 0,06 -0,38 0,15 -0,11 -0,02 

Autovalores 2,09 1,15 0,81 0,68 0,38 0,22 0,07 

% de variância 

explicada 
62,26 18,89 9,45 6,60 2,03 0,69 0,08 

% cumulativo 

de variância 
62,26 81,16 90,61 97,21 99,24 99,93 100,00 

 

 

Tabela 27- Resultado da Análise de Componentes Principais das análises realizadas no 

período seco, com os componentes principais obtidos 

Parâmetros PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Conc. Rn 0,49 0,79 -0,33 -0,10 0,09 -0,10 -0,02 

Temperatura 0,40 -0,79 -0,21 -0,40 -0,07 0,00 -0,01 

Umidade 0,87 0,15 0,46 -0,09 0,04 -0,04 0,04 

Pressão -0,74 0,23 0,57 -0,23 0,14 0,01 -0,02 

Vel. vento 0,66 -0,68 -0,01 0,15 0,28 0,01 -0,01 

Radiação -0,88 0,05 -0,42 -0,11 0,18 0,01 0,03 

Precipitação 0,73 0,65 -0,14 -0,10 0,03 0,13 0,00 

Autovalores 1,85 1,49 0,94 0,52 0,38 0,16 0,06 

% de variância 

explicada 49,06 31,85 12,62 3,93 2,09 0,39 0,05 

% cumulativo 

de variância 49,06 80,92 93,54 97,47 99,57 99,95 100,00 

 

A similaridade entre os pontos de amostragem nessa região foi explorada através da 

Análise de Cluster, utilizando o mesmo método mencionado na seção 7.2.1. Tal técnica de 

agrupamento está ilustrada pelos dendogramas da Figura 39, na qual estão evidenciadas as 

semelhanças e diferenças entre as residências amostradas. 
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Figura 39- Dendograma da Análise de Cluster das análises desenvolvidas no período seco 

(A) e período úmido (B) 

 

Nota-se que em ambos os períodos há a presença de dois grandes grupos distintos, 

sendo que as residências C3 e C7 se diferenciam das demais na estação seca. Pode-se inferir 

pelo dendograma que a presença das rochas ornamentais e a utilização de gesso como 

acabamento, em C8, não foram fatores de grande influência no acúmulo de radônio neste 

local, uma vez que tal ponto apresentou significativa similaridade com C2, C3 e C4, 

residências cujos componentes arquitetônicos não se destacam em relação a presença de 

radionuclídeos da série do urânio. Uma possível explicação para esse fenômeno é que o 

granito ornamental e o revestimento de gesso apresentam baixos teores de rádio em sua 

composição, como consequência, a contribuição destes materiais para o acúmulo de radônio 

no ambiente será baixa. 

É interessante observar que o fator altitude parece influenciar no arranjo dos 

agrupamentos no período úmido, aonde se verifica a formação de grupos de residências com 

altitudes semelhantes, cerca de 10m de diferença, como por exemplo, nos grupos de C1 e C6, 

cujas altitudes são 225 m e 214 m, respectivamente, e de C2 e C7, a 285 m e 263 m, 

respectivamente. O que não ocorre no período seco, em que se encontra grupo com diferença 

discrepante de altitude, cerca de 65m, em C2, C4 e C8. 

Outra diferença de agrupamentos entre os períodos seco e úmido está relacionada 

com a geologia local. No período úmido há a formação de um grande grupo com residências 

localizadas em um mesmo tipo litológico, no caso o conjunto de C1, C3, C6 e C8, em que 

todas se situam sobre o Complexo da Mantiqueira, o que não é tal significativo no período 

seco. 
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Tal agrupamento encontrado no período seco pode ser explicado pela similaridade da 

atuação dos parâmetros meteorológicos sobre o potencial de acúmulo de radônio nos pontos 

de amostragem.  

Analisando Figura 38 sabe-se que, pela PC1, C7 sofre maior influência da precipitação 

e da umidade e menor da radiação e da pressão, enquanto C3 apresenta moderada influência 

destes quatro parâmetros, enquanto em C2, C4 e C8 a contribuição da radiação, pressão são 

maiores que a vista pela precipitação e umidade do ar. C5 e C6 seguem a mesma tendência do 

grupamento anterior, maior contribuição da radiação e pressão e menores da umidade, 

precipitação e velocidade dos ventos. Pela PC2 obtém-se, da mesma forma, extremos, 

representados por C1 e C7, influenciados de forma oposta pela temperatura, velocidade dos 

ventos e precipitação, sendo C7 influenciado mais fortemente pela chuva e fracamente pela 

temperatura e ventos, e C1 o oposto. E os demais pontos distribuídos entre eles de acordo com 

o grau de contribuição dos parâmetros citados. 

7.2.2.1 Dose anual efetiva 

A partir dos dados obtidos e da equação 6 foi calculada a dose anual efetiva a qual a 

população que reside esses ambientes está exposta. Para o cálculo foi considerada a média de 

concentração entre os períodos seco e úmido e um tempo de permanência de 16h, que 

corresponde ao tempo em que os moradores estarão expostos ao gás. Na Tabela 28 estão 

representados os valores de dose calculados. 

Tabela 28- Dose anual (mSv a
-1

) a qual a população está exposta dentro de suas residências 

ID Dose anual efetiva  

C1 1,90 

C2 1,35 

C3 1,20 

C4 1,36 

C5 3,73 

C6 3,54 

C7 7,62 

C8 1,54 

Background 0,52 
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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 m
-3

 não ultrapassando o limite máximo de 300 Bq m
-3

. Em relação aos 

limites de dose, o ICRP, juntamente do NCRP recomendam um limite de dose anual efetiva 

não ocupacional de 1,0 mSv (ICRP, 1991; NCRP, 1998; GERALDO et al., 2005). 

Os níveis de radônio encontrados estão, em geral, abaixo do limite máximo 

estabelecido pela WHO, 300 Bq m
-3

, com exceção de C7, cujo resultado é cerca de 38% 

maior do que o considerado seguro.  

Além disso, em todas as residências amostradas na região as doses anuais de radiação 

a qual a população está exposta estão acima dos limites máximos recomendados pelo ICRP e 

NCRP, sendo necessária, dessa forma, a aplicação de medidas mitigatórias, seja por melhoras 

nos sistemas de ventilação ou aplicação de materiais atenuantes que atenuam a emissão do gás 

radônio. 

7.2.3 Mapas potenciais de radônio 

Os mapas de distribuição do gás radônio na superfície foram elaborados com base nos 

resultados de concentração desse elemento nos períodos seco e úmido dos municípios do Rio 

de Janeiro e Timóteo, usando o software ArcGis versão 10.2.2. A espacialização dos dados no 

polígono de estudo foi realizada através da ferramenta estatística IDW. Os dados foram 

divididos em dez classes utilizando o método de classificação estatística de quebras naturais, 

para os mapas representativos do Rio de Janeiro, e de quartis, para os mapas de Timóteo.  

Nas figuras têm-se a representação do acúmulo de radônio nos edifícios no período 

seco e úmido, respectivamente, e nas figuras têm-se a representação do acúmulo desse gás nas 

residências no período seco e úmido, respectivamente. 
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Figura 40- Variação da concentração de radônio nos edifícios do centro comercial do Rio de 

Janeiro no período seco. 

 

Figura 41- Variação da concentração de radônio nos edifícios do centro comercial do Rio de 

Janeiro no período úmido.
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Figura 42- Variação da concentração de radônio nas residências de Timóteo no período seco.

 

 

Figura 43- Variação da concentração de radônio nas residências de Timóteo no período 

úmido.

 



95 
 

7.2.4 Comparação dos resultados obtidos com outros estudos 

A distribuição do radônio no ambiente não é uniforme, variando largamente de uma 

região a outra de acordo com a distribuição do urânio no solo, condições climáticas e geologia 

da região (XIE et al., 2015). Na Tabela 29 estão apresentados alguns estudos brasileiros e 

internacionais comparados com os resultados obtidos nesse estudo. 
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Tabela 29- Comparação dos resultados obtidos neste estudo com outros estudos brasileiros e internacionais. 

Tipo de ambiente Localidade País Conc. Rn (Bq.m
-3

) Referências 

Residências Timóteo, MG Brasil 0,1 a 673,0 Este trabalho 

Prédios comerciais Rio de Janeiro, RJ Brasil 0,0 a 101,0 Este trabalho 

Residências 13 cidades em RN e CE Brasil 3,2 a 140,0 Malanca, 1997 

Residências Monte Alegre, PA Brasil 63,0 a 180,0 Melo, 1999 

Residência Rio de Janeiro, RJ Brasil < 5,0 a 200 Magalhães et al., 2003 

Residências Poços de Caldas, MG Brasil 15,9 a 1645,4 Antoniazzi et al., 2007 

Residência Campinas, SP Brasil 16,7 a 251,0 Hadler et al., 2008 

Residências Baixada Santista, SP Brasil 56,0 a 168,0 Geraldo et al., 2015 

Residências Lucrécia e Natal, RN Brasil 5,0 a 2098,7 Marcon et al., 2017 

HUAP Niterói, RJ Brasil 3,8 a 47,6 Silva et al., 2018 

Residências Região oeste Alemanha 8,0 a 922,0 Kreienbrock et al., 2001 

Escritórios Helsinki e Kuopio Finlândia 12,0 a 3436,0 Korhonen et al., 2001 

Residências Hunghom, Hong Kong China 30,0 a 130,0 Tung et al., 2005 

Residências Província de Tafila Jordânia 20,4 a 32,4 Abu-Haija et al., 2010 

Escritórios Ogbomoso, Oyo Nigéria 20,0 a 37,1 Oni et al., 2012 

Laboratório Ann Arbor, Michigan Estados Unidos 0,0 a 307,0 Xie et al., 2015 

Residências 
Vila Pouca de Aguiar, 

Distrito de Vila Real 
Portugal 94,0 a 7066,0 Martins et al., 2016 
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8 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram determinadas as concentrações dos principais isótopos 

contribuintes para a exposição humana a radiação natural. As áreas de estudo analisadas 

possibilitaram o estudo, mesmo que preliminar, do grau de influência da geologia sobre o 

acúmulo do gás radônio em ambientes fechados, no Rio de Janeiro e Timóteo, e seu 

comportamento, em conjunto dos demais isótopos das séries de decaimento do urânio, nas 

águas de um aquífero cristalino, situado em Paraíba do Sul. 

O monitoramento da exposição não ocupacional a radiação natural foi realizado em 

oito residências no município de Timóteo, MG e em sete edifícios do centro comercial do Rio 

de Janeiro, RJ. Em relação a Timóteo, foram constatados níveis elevados de radônio, sendo 

que o ponto C7 apresentou concentrações acima do limite máximo estipulado pela WHO, de 

300 Bq m
-3

. As médias dos valores de dose efetiva calculados foram todas superiores ao 

limite estabelecido, variando de 1,2 a 7,6 mSv a
-1

.  

É necessário, portanto, a implementação de medidas mitigatórias, como a selagem dos 

pisos e paredes das residências, de forma a prevenir a entrada de radônio proveniente do solo 

e um aumento da ventilação interna, que resultaria além da melhora da qualidade do ar de 

maneira geral, na diminuição da diferença de pressão no interior das casas com a pressão do 

solo, reduzindo a tendência de migração do radônio do solo para o ar dentro das residências. 

Quanto à exposição à radioatividade nos ambientes de trabalho, observou-se que todos 

os resultados obtidos foram inferiores a 100 Bq m
-3

, logo estão em conformidade com os 

limites estabelecidos pela WHO, sendo a maior dose efetiva encontrada de 0,7 mSv a
-1

, em 

E1, valor inferior ao limite de 1,0 mSv a
-1

 estipulado.
 

De forma geral, foram observadas em ambas as cidades mencionadas uma tendência 

de aumento da concentração de radônio com a umidade, comportamento oposto ao esperado, 

além disso, pode ser notado um padrão em que o radônio estava inversamente correlacionado 

com a pressão barométrica, velocidade dos ventos, temperatura do ar e irradiação solar. 

A exposição da população à radiação natural em virtude do consumo da água mineral 

foi avaliada por meio das análises de três poços localizados no Parque Salutaris, em Paraíba 

do Sul, RJ. Apenas as concentrações de radônio obtidas em P1, P2 e gruta no período úmido 

foram superiores aos valores recomendados pela EPA, de 11 Bq L
-1

. Ademais, foram 

encontradas baixas concentrações dos isótopos de rádio, 
226

Ra e 
228

Ra, que resultaram em uma 
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dose efetiva anual média, entre os três poços amostrados, de 2,2 μSv.a
-1

, valor inferior ao 

recomendado pelo ICRP. 

A radioatividade presente nessas águas requer a realização de maiores estudos no 

futuro, possibilitando uma melhor investigação das características isotópicas da região e 

verificar se o seu consumo pode acarretar problemas de saúde à população. 

Em casos onde as concentrações de radioisótopos se encontram superiores a 

legislação, a EPA recomenda que haja a remoção destes na água de consumo público. Uma 

das técnicas empregadas para a retirada do rádio dissolvido é a passagem da água por uma 

coluna de troca catiônica, comumente conhecida como amaciador de água. Tal dispositivo 

retém os íons de carga elétrica +2, como o 
226

Ra e 
228

Ra. 
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