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RESUMO
As organizações representativas das empresas do setor de rochas ornamentais recentemente procuraram a Comissão de
Energia Nuclear (CNEN) através do seu Instituto de Radioproteçào c Dosimctria (IRD) c o CETEM-ES (Campus Avançado do Centro de Tecnologia Mineral, sediado cm Cachoeiro de ltapcmirim) para pedir auxílio quanto à avaliação de níveis de radiação cm nH;has ornamentais brasileiras, exportadas para os Estados Unidos da América e utilizadas como material de n;vcstimento nas resid0ncias. Tais exposições indevidas estariam supostamente sendo provocadas pela exalação
de Radônio 2 Rn) proveniente de granitos "'exóticos" que estariam, segundo jornais americanos e informações na interne!, aumentando o risco de ciínccr de pulmão. A presença de radônio cm rochas está relacionada à própria origem da terra c a formação das mesmas. Urünio , Tório c Potássio são os principais elementos que contribuem para radioatividade da crosta terrestre. Os principais isótopos ou nuclídcos radioativos presentes são relacionados às séries naturais do mu (99,3 'Yo ), do " ' U
(0,7 '%) , do 2 ' 2Th c ao "'K. Cada série é formada por vários isótopos que emitem diferentes tipos de radiação , decaindo de
um elemento para outro. Um dos elementos da série doU é o 222 Rn , gás-nobre com 3,8 dias de meia-vida, cujo decaimento produz vários nuclidcos "filhos" de meia-vida curta c média, chegando finalmente ao Pb estável. Baseado nisto, o objctivo desse trabalho f(li avaliar o risco associado à exalação de radônio de placas de revestimento em ambientes indoor que
possam estar causando exposiçôcs indevidas do público, através de técnicas nucleares consagradas internacionalmente c uso
de modelos de cúlculo de dose adotados nos EU/\. Para tanto foram realizadas a caracterização radiométrica e mineralógica de tr0s tipos de rochas silicúticas utilizadas para revestimento, determinando as taxas de exalação e concentração de atividadc do radônio nos materiais escolhidos.
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ABSTRACT
Thc reprcscntativc organizations of thc companics fi·om thc sector of ornamental rock s had reccntly consultcd thc Commission of Nuclear Fnergy through its lnstitutc of Radioprotcction and Dosimctry and thc CETEM-ES (Advanccd Campus
Ccntcr of Mineral Tcchnology. bascd in Cachoeiro de ltapcmirim) to rcqucst aid conccrning lhe asscssment of leve is of radiation in Brazilian ornamental rocks . cxportcd to thc U.S./\. and uscd as covering material in the residcnces. Suc h impropcr
cxpositions would bc supposcdly hcing provokcd fór thc cxhalation of Radon ( 22 Rn) procccding from "exotic" granites that
thcy would bc, according to Amcrican pcriodicals and information on lhe Internet, increasing lhe risk of Jung canccr. Thc
prcsencc of radon in rocks is rclatcd to thc origin of thc carth and thc formation of sarne. Uranium, Thor ium and Potassium
are thc main clcmcnts which contributc to lhe carth 's crust radioactivity. Thc main isotopcs o r radioactivc nuclidcs are
relatcd to thc natural scrics of ·' " U (99.3 ')';,). of '"U (0.7%), ' ' 2Th and to 4"K. Each scrics is formcd by some isotopes that
c mit di!Tcn;nt typcs of radiation , dcca y ing of an clcmcnt for anothcr onc. Onc of thc elcme nts of thc scrics of thc U is the
222
Rn . noblc-gas with 3,X days of halt~lifc, whosc decline produccs some nuclides " children" of short and avcrage half~life ,
rcaching finally to stablc Pb. Rased on this , the objective ofthis work was to cvaluatc lhe risk associated with lhe exhalation
of radon of covcring platcs in indoor cnvironmcnts that may bc causing improper expositions of the public, through nuclear tcchniqucs consccratcd intcrnationally and use modcls adoptcd to calculation of dose in U.S.A. For thcy had becn in
sue h a wa y carricd through thc radiomctric and mincralogical charactcrization ofthrcc types of silicatics rocks used for covcring. dctcrmining lhe taxes of cxhalation and conccntration of activity of thc radon in lhe choscn materiais.

KEV WORDS: Ornamental rocks . Radioactivc Emissions, Radon .
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I. INTRODUÇÃO
O setor industrial de rochas ornamentais do Brasil produz uma grande variedade de granitos, mármores.
quartzitos, etc, atingindo ao todo cerca de 500 tipos diferentes de rochas. As rochas süo classificadas por nomes
comerciais, pelo estado produtor, origens geológicas, composição mineralógica, entretanto. não são classificadas
quanto à concentração de substâncias radioativas . O estudo das concentrações de radioclcmcntos cm rochas graníticas é importante por dois motivos . O primeiro por se tratar de uma importante ferramenta técnica. visto
que estas concentrações podem ser usadas para a classificação petrográfica de granitos. O segundo por se tratar
de problemas radiológicos, uma vez que a presença de elementos radioativos proporciona um aumento nos níveis
de radiação presente na construção civil.
Com relação à radioatividade na natureza (Brodsky, 197X). fói definido que o planeta Terra é radioativo c
tem sido desde a sua criação. Na natureza existem mais de 60 radionuclídcos, elementos estes que podem ser caracterizados cm três categorias: primordiais, desde a criação da terra: cosmogênicos. formados com a intcração
dos raios cósmicos c oriundos da produção humana, acrescidos ou fórmados devido ú açiio do homem. Desta
forma , radionuclídcos são encontrados no ar, água c solo, sendo assim, produtos do ambiente terrestre.
Nas áreas de geologia c de protcção radiológica ambiental , os granitos são exemplos importantes de
rochas que apresentam em sua constituição um enriquecimento natural de ' '~ U: 212 Th c .,"K. quando comparado com outros tipos de rochas. De tal forma que as concentrações destes elementos radioativos cstüo intimamente correlacionadas com suas respectivas composições minerais c características pctrológicas gerais (Whitficl et ai, 1959).
Em termos de mobilidade, o Urânio tende a ser altamente móvel perto da superfície da rocha . enquanto que o tório é um elemento inerte. Assim. o Urânio pode ser facilmente oxidado na forma de solução aquosa e ser removido dos granitos c pcgmatitos, através do processo de lixiviação c rc-dcpositado cm sedimentos longe da rocha de origem . Por outro lado, o tório, que é relativamente cstúvcl c bem menos solúvel que
o urânio c o potássio, não representam uma fácil mobilidade , a nüo ser por meios mecânicos, como o vento
ou pelo processo de erosão. Assim, estas características pctrológicas de rochas graníticas associadas com os
efeitos do tempo e do metamorfismo produzem alterações expressivas nos diagramas de concentrações dos
radionuclídcos naturais: Th, U, K, Th/U c Th/ K. Conseqüentemente. as concentrações de tório, urânio c de
potássio em diferentes amostras de granito resultam cm scqüências individuais de diferenciação deste tipo de
rocha (Anjos et ai, 2004).

Radioatividade em materiais de construção: Pode-se afirmar que o campo de radiaçüo gama existente
no interior de uma residência , proveniente dos materiais de construção. é originado, principalmente, pelo decaimento dos radionuclídeos pertencentes às cadeias do '" U c do '''Th além do ., 11 K. Nas cadeias de '" U c do
2 2
' Th existem um número de 16 emissores de radiação gama que emitem radiações com taxa de emissão
maior que 10-' fótons por desintegração (Rosa, 1997). A radiação gama, que decorre do decaimento dos radionuclídcos naturais que estão presentes nos materiais utilizados cm construção, é gerada de forma isotrópica
c, consequentemente, com isso, apenas uma ti-ação das cmissücs originais provavelmente devem atingir o indivíduo exposto no interior da construção. Não só a exposição aos raios gama , mas também existe outra forma significativa de exposição dos indivíduos, no interior das residências, que é o caso da inalação dos isótopos do radônio c de seus produtos de decaimento de meia-vida curta. pode-se afirmar que altas conccntraçôcs de radônio no interior de construções estão relacionadas à sua entrada no ambiente, por convccçüo. a partir do solo
(Fernandes et ai , 2004).
Radônio em residências: A principal maneira que o radônio usa para entrar cm uma casa é por meio
do alicerce (espaços entre o solo c o assoalho de porões). por vúrios caminhos di !Crentes: rachaduras no assoalho de porões: drcnos: bombas de esgoto: solo exposto; pontos de ligação da construção (argamassa, ligação
entre o chão c a parede); canos frouxos ou soltos, figura 1.1 . O Officc ofthe 5,'/1/gcon General (órgão correspondente ao Ministério da Saúde), c a EPA recomendam que se f~1çam testes cm todas as casas para detectar a presença de radônio. Os testes podem ser conduzidos por um profissional ou por um proprictúrio usando um kit
"faça você mesmo". Mas em ambos os casos, é importante a aprovaçüo da EPA, seja com um profissional ou com
um kit de testes que tenha certificado.
A ingestão de água , bem como a inalação de ar com altos níveis do gús radônio, pode representar um risco direto à saúde da população, uma vez que expõe à radiação ionizante células sensíveis dos aparelhos respiratório c gastrintestinal , possibilitando, assim , o adoecimento cm virtude da ocorrência de alguns tipos de cúnccr
nesses órgãos. Acredita-se quem o radônio é um importante causador de canccr de pulmão. matando cerca de
I 0.000 americanos por ano. Somente o fumo de cigarros é que causa mais mortes por canccr de pulmão por ano
(HypcrPhysics, 2009).
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CO MO O GÁS RADÔNIO
ENTRA NAS RESIDÊNCIAS

Figura 1.1: Radônio em residências.

Os resultados desse trabalho é de grande interesse para estudos de proteção radiológia ambiental, uma
vez que os granitos são largamente utilizados na ornamentação e revestimento de interiores. Esse interesse tem se tornado tão expressivo que vários países da Europa e da Ásia têm imposto barreiras para a comercialização de granito brasileiros, uma vez que nossas rochas ornamentais raramente são avaliadas com relação a radiação. Por outro lado. a origem e os defeitos da radioatividade é um tema pouco difundido no Brasil, sendo assim, comum surgirem boatos infundados sobre perigos de radioatividade. Ainda pior é quando nota-se uma intenção de subestimar seus efeitos quando realmente deveria existir preocupação. Infelizmente, este problema não escapa nem do meio acadêmico e científico, quando por vezes é observada a divulgação de conceitos errados sobre estimativas e cálculos de efeitos de taxas de dose de radiação natural
sobre a população. Fato esse, que alimenta a permanência deste ciclo vicioso de inumeras ideias falsas sobre este tema.
Desta forma, o trabalho visa à avaliação da taxa de emissão do gás radônio, para desmistificar falsas denúncias e teorias sobre as rochas ornamentais brasileiras. Tendo em vista, a grande importância desses resultados para a saúde dos seres humanos e a influência destes sobre a economia do país.

2. RADÔNIO
Radônio (Rn) é um gás incolor, inodoro e sem sabor, além de 7,58 vezes mais pesado que o ar e mais de
cem vezes mais pesado que o hidrogênio natural, se origina do rádio, Lun membro das séries de decaimento do urânio e tório. Está presente em praticamente lodos os lugares da crosta terrestre, e por ser um gás, tem a
propriedade de se acumular em ambientes fechados como residências, construções, cavemas, minas e túneis. O
isótopo 222Rn é um emissor alfa (TI/2 = 3,82 dias) c, juntamente com seus filhos não gasosos 218Po e 214Po, são
responsáveis por aproxjwadamente 50% da dose efetiva equivalente produzida pela radiação ionizante natural. Existe também o Rn e o 220 Rn, que são produtos da série de decaimento do mu e 232Th, respectivamente. Eles têm o tempo de meia-vida muito pequeno quando comparado ao 222 Rn, sendo o do 219 Rn de 3,96
segundos e o do 220Rn de 55,6 segundos, assim, o radônio-222 o único capaz de migrar para dentro das casas e
gerar preocupações na área da saúde (Chyi, 2008).
O gás radônio é totalmente natural e se forma durante o decaimento do urãnio-238, ou seja, tudo começa com átomo de urânio-238. A Tabela 1, abaixo, ilustra o decaimento do Urânio-238 até chegar ao Chumbo-206
(Craig, 2008).
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Tabela 1: Decaimento do Urânio-238

ELEMENTO
ORJGINAL
Urânio- 238

ELEMENTO
TRANSFORMADO

ório -134
Protactlnio-234

EMISSÃO

TEMPO DE
MEIA-VIDA

Uma
269 mil anos

Uma

8:J mil IDOS

Uma

1590 anos

Uma

• Esse átomo de radônio é um átomo que forma um gás e que tem meia-vida de apenas 3,825 dias. O acumuJo de
átomos de radônio resultante do decaimento espontâneo de Urânio-238 é a origem do gás radônio. O que significa que
as concentrações desse gás são maiores nos locais em que o urânio é mais abundante no solo.
** É um isótopo estável do chumbo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho, foram analisados três tipos de amostras granitos, conhecidos comercialmente como: Crema
Bordeaux, Mombassa e Golden. Estes foram sclecionados devido à alta taxa de exportação para a utilização
desses granitos na construção civil internacional. As amostras encontravam-se na fonna de placas ( 15 cm x 30
cm x 02 cm) polidas e sem resina. foram feitos dois tipos de estudos para avaliar a taxa de emissão de gás 222Rn
nestas, sendo um necessário o preparo das amostras c outro utilizando as rochas no seu estado natural.

3.1 Rochas no Estado Natural
O estudo. onde não foi necessário qualquer tipo de preparação da amostra consiste de uma câmara de aço
inox com 20L e tampas removíveis seladas para retenção do gás. As tampas foram previamente testadas para
que houvesse a constatação de nenhum vazamento. Neste trabalho, foram postas, juntamente, duas placas de rochas ornamentais, com as medidas já mencionadas anteriormente, onde foram deixadas neste sistema durante 7 a 8 dias. O gás formado é injetado cm um analisador de gás radônio Alpha Guard 2000 PRQ (Genitron
lnstruments) em ciclos de 1-2 horas. Durante o período de avaliação, há o acionamento de um micro ventilador,
que se encontra dentro da câmara, para que haja a circulação do ar interno e assim uma melhor constatação na medida do gás pelo aparelho utilizado. O crescimento da atividade do radônio na câmara permite estimar o valor da
atividade final para um período correspondente a 7 meias-vidas do radônio.
É possível saber a taxa de emissão do gás de cada amostra dentro da câmara por meio da equação 3.1.
(3 .1)
onde À é a constante de decaimento do nuclídeo em questão e AO é o valor final da atividade durante t 7 Tt /2, aproximadamente 27 dias no caso do gás Rn. A unidade da at~vidade final AO é Bq m·3. Esse valor multiplicado pela constante de decaimento do radônio (À= 2,724 x I0 1 s·• e pela razão entre o volume do recipiente (V = 20,0 x J0·3 m3) e a área do granito, F , pennite obter a taxa de exalação de radônio por unidade de área
deste, que é definida como o fluxo de radônio liberado da superficie do material analisado, E. em Bq m·2 •
seg-1, ou seja, Becquerel por metro quadrado por segundo, representado na equação 3.2.

(3.2)
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Tendo em vista a comparação da emissão de gás radônio com a quantidade de rádio nas amostras foi calculada a "taxa final de emissão de Rn por unidade de massa'' com unidade em Bq Kg- 1, usando a equação 3.3.
CRn

(3.3)

= (A 0 V) I m ,

onde m é a massa da amostra e Ao e Vjá foram definjdos nas Eqs. (3.1) e (3.2), respectivamente.

3.2 Rochas Moídas
Já para o estudo onde foi necessário o preparo das amostras, se deu aiTavés de uma análise espectro gama.
Para tal, foi feita a britagem, moagem e peneiramento a seco.
Neste trabalho, as placas das amostras foram britadas e levadas para a moagem, onde houve a conversão a pó ou
pulverização com o auxilio de um pulverizador (Fritsch). O pulverizador foi utilizado com cautela, pois as amostras
deveriam, na sua maioria, ficar entre 0,177 mm e O, 149 mm após o peneiramento para se obter um melhor rendimento na análise espectro gama. Logo, foram postas pequenas quantidades de amostra no recipiente do pulverizador (feito de titânio para evitar qualquer tipo de contaminação das amostras), em 400 r.p.m. durante 2 mffiutos. Ao retirar, as
amostras moídas, estas eram postas numa pilha de peneiras de 2,360 mm (para retirar as bolas de titânio do pulverizador), O, 177 mm e O, 149 mm, respectivamente, foram levadas para o Rotap, aparelho de agitação, onde ficaram por
cerca de dez minutos, para que houvesse a total separação da amostra nas peneiras. Apesar de se querer as amostras
entre O, I 77 mm e 0.149 mm, também foram utilizadas as outras amostras que se encontravam abaixo de O, 149 mm.
Antes de misturar e homogeneizar estas, foi feita a análise granulométrica. Onde se calculou a porcentagem de quanto estava acima ou abaixo de 0,149 mm. As tabelas li, DI e IV indicam os resultados da análise granulométrica feitas
nas amostras de Crema Bordeaux, Mombassa e Golden, respectivamente.

Tabela II: Análise Granulornétrica do Crema Bordcaux
Fração
Granu.lométrica

Massa

Massa Ac.

Massa Pass.

(%)

(%)

(%)

+ 0,177

0,00

0,00

100,00

-0, 177 + 0,149

10,29

10,29

89,71

-0,149

89,7 1

-

-

Total

100,00

-

-

(mm)

Tabela Ln: Análise Granulométrica do Mombassa
Fração
Granulométrica
(mm}

Massa

Massa Ac.

Massa Pass.

(%)

(%)

(%)

+0, 177

0,00

0,00

100,00

-0,177 + 0,149

16,52

16,52

83,48

-0, 149

83,48

-

-

Total

100,00

-

-

Tabela IV: Análise Granulométrica do Golden
Fração
Granulométrica
(mm)

+0, 177

Massa

Massa Ac.

Massa Pass.

(%)

(%)

(%)

0,00

0,00

100,00

,.
-0,177 + 0, 149

10,59

10,59

89,41

-0,149

89,41

-

-

Total

100,00

-
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Após o peneiramento, as amostras estavam prontas para a análise espectro-gama. Estas foram acondicionadas em recipientes, onde permaneceram em repouso por 30 dias antes de serem medidas no detector (necessário para atingir o esquilibrio secular). Foram empregados detectores de espectrometria gama de alta pureza
(Germânio HPGe) que permitiu a identificação da emissão gama do 40"K e dos filhos das séries do U e Th.
O tempo de contagem para determinação da concentração de ati v idade desses nuclídeos, em Bq/g, varia de
8 a 16 horas de acordo com a atividade do material. Assim, foi possível comparar os resultados obtidos com
o limite de exclusão preconizado pela AIEA.

4. RESULTADOS E DISC USSÕES
4.J Taxa de Emissão de Gás 222 Ro

• Exalação de gás radônlo (Bq/m2/s)

4,00E-03
2,00E-03

O,OOE+OO
Crema

Mombassa

Golden

Bordeaux
Figura 4. 1: Taxa de emissão de radônio em cada amostra no seu estado natural

A figura 4.1 representa os resultados do teste de avaliação da taxa de emissão de gás radônio nas amostras om seu estado natural. Onde pode ser observado que essas taxas foram muito baixas, 3,10 x J0-1 (Bq/
m2/s), l ,60 x J0·3 (Bq/ m2/s), 6,84 x lQ-4 (Bq/m2/s), para as amostras do Crema Bordeaux, Mombassa e Golden,
respectivamente.
4.2 Aná Use R adiométr ica/ Radioquímica
A figura 4.2 apresenta os resultados das análises realizadas em três amostras. As determinações deRa, K, Th
e Gama foram realizadas após o equilibrio dos radionuclídeos (30 dias) e com um detector de germânio,
conforme dito anteriormente na metodologia. As determinações foram feitas por contagens alfa e beta, em um
detector proporcional de baixo background, após separações quimicas e as medidas de Tório por espectrometria
com arsenazo m.

2,00E+03
[]

l,SOE+03

(Bq/Kg) l,OOE+03
S.OOE+02
O,OOE-+00

Crema Bordeaux

Mombas~a

Golden

• K-40 • Pb-210 • 9í-2 12 • Pb-212 • Bí-214 • Pb-214 •Ac-228 8 Th-243 • Ra-226 • Ra-228 • Th-232

Figura 4.2: Distribuição dos Radionuclídeos nas Amostras

A exposição à radjação se deve, principalmente, aos seguintes radionuclldeos determinados na figura 4.3.
Onde, dos elementos de 401(, 232Th e 216 Ra são formados, por suas séries de decaimento, os gases radioativos
21
9Rn, 210Rn, 222 Rn, respectivamente.
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l,SOE-+{)3
[]

1 Crema Bordeaux

l,OOE+03

(Bq/Kg)

1 Mombassa

• Golden
K-40

lh-232

Ka-22b

Figura 4.3: Principais Radionuclídeos

5. CONCLUSÕES
De acordo com os resultados desse trabalho, observou-se que a taxa de exalação de gás radônio nas amostras
analizadas foi muito pequena. Tendo o 222 Rn, radionuclídeo mais perigoso para a saúde humana, apresentado wna
das menores taxas de exalação de todos os tipos de radônio. Assim, pode se concluir que os granitos analisados nesse estudo não apresentaram índices preocupantes no que tange a exalaçao de gás radônio.
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