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RESUMO 
 
O radônio é um gás nobre radioativo que é emanado naturalmente de rochas e solos 

e tende a concentrar-se em espaços confinados, dentre os seus três isótopos, o   222 
é o mais abundante. O objetivo deste estudo foi apresentar uma comparação entre a 
concentração de gás radônio em diferentes frações granulométricas de um mesmo 
tipo de rocha. O estudo foi realizado com base nas amostras coletadas em uma 
pedreira em Poços de Caldas, as mesmas foram submetidas a algumas etapas de 
processamento, quais sejam: construção de pilha alongada, coleta de amostras 
homogêneas, peneiramento a seco, lavagem das alíquotas para remoção dos finos e 
secagem em estufa. Depois de realizadas todas as etapas descritas, foram feitas 
medições da concentração de gás radônio utilizando o equipamento AlphaGUARD 
para mensurar a atividade desse elemento em Bq/m³, esta medida foi realizada com 
o auxílio de um contêiner construído especialmente para este experimento, a partir de 
uma lata comum de alumínio de 7 litros. Os resultados mostraram um aumento da 
concentração conforme a granulometria do material diminuía, devido ao aumento da 
área superficial da partícula. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gás radônio, Proteção radiológica, Agregados da construção 
civil. 

 

ABSTRACT 
 
Radon is a radioactive noble gas what is emanated of rocks and soils and tends to 
concentrate in confined spaces, among your three isotopes, the Rn222 is the most 
abundant. The objective of this study was to present a comparison between the radon 
gas concentration in different size fractions of same type of rock. The study was 
conducted based in samples collected in a Quarry in Pocos de Caldas, as they were 
subjected to some processing steps, called: elongated pile construction, homogeneous 
samples collection, dry screening, washing the samples to removal the fine and in 
Laboratory stove. Once all as described stages, were made measurements of radon 
gas concentration using the AlphaGUARD equipment to measure the activity of this 
element in Bq/m³, this measure was realized using a container specially built for this 
experiment, from a common 7 liters can of aluminum. The results showed increased 
concentration as the particle size of the material decreased due to the increase in 
particle surface area. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Radônio é um gás nobre radioativo que emana de rochas e solos e tende a 
concentrar-se em espaços confinados, como residências e minas subterrâneas. 

Dentre todos seus isótopos, o   222 é o mais abundante, pois é originado pela série 
radioativa do Urânio ( 238) que corresponde a proporções aproximadas, por peso, de 
99,2739% de todo o Urânio presente na Terra. Além disso, por possuir uma meia vida 
de 3,8 dias, ele tem grandes chances de conseguir sair do solo e chegar ao pulmão 
de alguma pessoa causando danos à saúde (LARA, 2013). Os seres humanos são 
expostos à radiação proveniente de fontes naturais e artificiais ao longo de suas vidas. 
A radiação natural é responsável por aproximadamente 81% da dose anual recebida 
pela população e os 19% restantes advêm das fontes artificiais de radiação. De acordo 
com um estudo realizado nos Estados Unidos, o radônio é responsável por 55% da 
dose anual de radiação por fontes naturais. (PETTA & CAMPOS, 2013). 

 
O decaimento do radônio emite radiação tipo alfa, que possui energia suficiente para 
gerar uma mudança no DNA e causar câncer, porém, possui um baixo poder de 
penetração. Por se tratar de um gás, uma vez inalado, o radônio pode se depositar 
nas vias aéreas e decair dentro do pulmão emitindo radiação alfa que pode danificar 
as células que revestem as vias respiratórias causando o câncer (SERWAY & 
JEWETT JR., 2009). Grande parte das rochas, solos, sedimentos e minérios contêm 
concentrações consideráveis de urânio, consequentemente, esses materiais vão 
conter também o radônio, devido aos seus decaimentos. Portanto, em locais 
construídos com materiais provenientes de rochas e solos (agregados utilizados na 
construção civil), pode ocorrer um acúmulo significativo de radônio, uma vez que esse 
gás escapa desses materiais de construção para dentro de residências e ambientes 
de convívio humano (LARA, 2013). 

 
A relevância do setor de agregados para a sociedade é destacada por estar 
diretamente ligado à qualidade de vida da população, pois os agregados são usados 
para a construção de moradias, saneamento básico, pavimentação, rodovias, entre 
12 outros. Por isso faz-se necessário à análise da concentração de radônio em 
agregados utilizados na construção civil, para manter a saúde e bem estar das 
pessoas que estão em contato no seu dia-a-dia com esse material (ALMEIDA & LUZ, 
2009). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta das amostras 
 
Na realização da coleta dos materiais para estudo, foi observada uma dificuldade em 
relação à colaboração das pedreiras em ceder amostras, pois algumas empresas 
veem o Radônio como uma ameaça para os negócios, pois para elas a detecção da 
existência deste gás em seus produtos poderia gerar um problema para a empresa. 
Devido a esta dificuldade, foi possível coletar amostras apenas de uma empresa, a 
qual o nome será mantido em sigilo, conforme combinado. Foram coletadas amostras 
em cinco granulometrias diferentes, as quais são comercializadas pela empresa. As 
amostras coletadas são intituladas pela empresa como, 3/4”, Brita I, Brita II, Pedrisco 
e Pó de Pedra. 

2.2 Preparação das amostras 
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Na empresa foram coletados aproximadamente 30 Kg de cada uma das cinco 
amostras. Para cada uma das amostras foi construída uma pilha alongada, para criar 
porções de material representativas a partir daquilo que foi coletado. A partir de cada 
uma das pilhas, foram coletadas duas porções de aproximadamente 5 Kg e 1 Kg 
respectivamente, sendo que a primeira foi usada para medir a concentração de 
Radônio, e a segunda para peneiramento. 

 
Para eliminar as frações muito finas (poeira) que poderiam ter ficado aderidas a 
superfície dos grãos maiores, as frações do material coletado da pilha foram lavadas. 
No procedimento de lavagem, o material foi colocado sobre a peneira mais fina que 
ele foi peneirado, e esta peneira foi mergulhada e agitada em uma bacia com água. 
Este procedimento foi realizado em três bacias sequenciais, sendo que a terceira 
bacia era de verificação, e não havia praticamente saída de material. O material lavado 
foi colocado em formas metálicas para secagem em estufa por 24 horas a 100ºC a fim 
de eliminar toda a umidade. Foram realizados os peneiramentos com as alíquotas de 
1 quilo utilizando um peneirador vibratório suspenso. As malhas utilizadas variaram 
de acordo com cada amostra, pois havia grandes diferenças granulométricas entre 
elas. 

 
Para a medição da atividade do Radônio foi utilizado o equipamento AlphaGuard 
fabricado pela GENITRON. Um dos métodos mais comuns para se medir a atividade 
de Radônio utilizando o equipamento AlphaGuard, é montar o sistema conforme 
ilustra o fluxograma abaixo (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma. 

 
 

Para que a medição seja representativa, a amostra deve ficar no contêiner por no 
mínimo 20 dias para que a concentração de radônio esteja próxima de 100%, devido 
ao seu tempo de meia vida de 3,8 dias. Como o contêiner é um equipamento muito 
caro, suporta apenas uma amostra por vez e o tempo de espera é de 20 dias para 
analisar uma amostra, a ideia foi criar um contêiner para cada amostra, a partir de 
uma lata metálica de 7 litros, que usualmente é utilizada para armazenamento de 
alimentos. Para a construção desse “contêiner”, foram adaptados na lata dois bicos 
metálicos com entrada para mangueiras, os mesmos foram apertados com porcas de 
ferro e vedados com anéis de borracha para garantir que não houvesse saída de ar, 
evitando assim a perda do gás Radônio. Foram construídas cinco latas adaptadas, as 
alíquotas de 5 quilos foram colocadas dentro delas e tampadas com o uso de uma 
recravadeira, equipamento próprio para vedação deste tipo de lata. 
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Após vedadas, foram realizados testes de vazamento através da injeção de ar dentro 
das latas pelos bicos adaptados. Constatado que não havia vazamentos, foram 
colocadas mangueiras de engate rápido tipo fêmea, que permanecem fechadas até 
serem conectadas os encaixes tipo macho, garantindo assim que a lata estivesse 
totalmente lacrada. Depois de totalmente lacradas as latas foram deixadas em 
repouso por 20 dias para que houvesse tempo suficiente para ocorrer os decaimentos 
radiativos, formando assim o máximo possível de gás Radônio. Decorrido esse tempo, 
montou-se o sistema mencionado anteriormente, mas ao invés de utilizar o contêiner 
comum, foi utilizada a lata adaptada conectada ao AlphaGuard para realizar as 
medições da concentração do Radônio. O AlphaGuard foi programado para realizar 
as medidas em ciclos de 10 minutos, neste tipo de programação ele faz várias 
medidas e retorna o valor médio das mesmas. Foram coletadas 10 medidas para cada 
amostra e no final feito uma média. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados dos peneiramentos das cinco amostras estão representados nas 
Tabelas de 1 a 5. 

 
Tabela 1. Peneiramento da amostra 3/4". 

 

3/4" 

Peneiras (mm) Massa retida (g) Retido (%) Passante (%) 

50,00 0,0 0,0 100,0 

37,50 759,7 75,5 24,5 

25,00 125,7 12,5 12,1 

19,00 121,4 12,1 0,0 

12,50 0,0 0,0 0,0 

Coletor 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 1006,8 100,0 0,0 

 
Tabela 2. Peneiramento da amostra Brita I. 

 

Brita I 

Peneiras (mm) Massa retida (g) Retido (%) Passante (%) 

37,50 0,0 0,0 100,0 

25,00 284,1 28,5 71,5 

19,00 388,9 39,0 32,6 

12,50 324,8 32,6 0,0 

9,50 0,0 0,0 0,0 

Coletor 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 997,8 100,0 0,0 

 
Tabela 3. Peneiramento da amostra Brita II. 

 

Brita II 

Peneiras (mm) Massa retida (g) Retido (%) Passante (%) 

19,00 0,0 0,0 100,0 

12,50 412,4 41,4 58,6 

9,50 337,2 33,8 24,8 
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6,35 246,6 24,8 0,0 

4,75 0,0 0,0 0,0 

Coletor 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 996,2 100,0 0,0 
 

Tabela 4. Peneiramento da amostra Pedrisco. 
 

Pedrisco 

Peneiras (mm) Massa retida (g) Retido (%) Passante (%) 

12,50 0,0 0,0 100,0 

9,50 5,3 0,6 99,4 

6,35 376,2 40,2 59,3 

4,75 354,0 37,8 21,5 

2,36 201,3 21,5 0,0 

Coletor 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 936,8 100,0 0,0 

 
Tabela 5. Peneiramento da amostra Pó de Pedra. 

 

Pó de Pedra 

Peneiras Massa retida (g) Retido (%) Passante (%) 

4,75mm 0,0 0,0 100,0 

2,36mm 229,9 23,6 76,4 

1,7mm 187,7 19,3 57,2 

1,18mm 203,8 20,9 36,3 

850um 252,5 25,9 10,4 

600um 101,0 10,4 0,0 

Coletor 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 974,9 100,0 0,0 

 

Os resultados das medições das amostras dentro das latas adaptadas estão 
representados nas tabelas de 6 a 10. Vale ressaltar que todas as medidas iniciais, ou 
seja, antes de iniciar as medições, foram descontadas de cada uma das dez medidas 
posteriores, pois considera-se que aquela atividade inicial já estava no sistema, e as 
próximas medições estão somadas com a inicial. Por essa razão foi necessário 
subtrair as medidas iniciais das demais medidas. 

 
Tabela 6. Amostra 3/4". 

 

3/4 " 

Hora Medida Concentração 
(Bq/ 3) 

15:35 (Início) Inicial 91 

15:45 1 113 

15:55 2 164 

16:05 3 162 

16:15 4 121 

16:25 5 211 

16:35 6 212 

16:45 7 165 
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16:55 8 197 

17:05 9 204 

17:15 10 169 

Média 171,80 
 

Tabela 7. Amostra Brita I. 
 

Brita I 

Hora Medida Concentração 
(Bq/ 3) 

08:09 (Início) Inicial 90 

08:19 1 164 

08:29 2 257 

08:39 3 304 

08:49 4 298 

08:59 5 283 

09:09 6 306 

09:19 7 267 

09:29 8 242 

09:39 9 342 

09:49 10 233 

Média 269,6 
 

Tabela 8. Amostra Brita II. 
 

Brita II 

Hora Medida Concentração 
(Bq/ 3) 

09:29 (Início) Inicial 46 

09:39 1 525 

09:49 2 641 

09:59 3 672 

10:09 4 506 

10:19 5 607 

10:29 6 442 

10:39 7 683 

10:49 8 539 

10:59 9 618 

11:09 10 572 

Média 580.50 

 
Tabela 9. Amostra Pedrisco. 

 

Pedrisco 

Hora Medida Concentração 
(Bq/ 3) 

12:59 (Início) Inicial 45 

13:09 1 755 

13:19 2 741 

13:29 3 863 
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13:39 4 782 

13:49 5 900 

13:59 6 711 

14:09 7 866 

14:19 8 789 

14:29 9 656 

14:39 10 755 

Média 781,80 
 

Tabela 10. Amostra Pó de Pedra. 
 

Pó de Pedra 

Hora Medida Concentração 
(Bq/ 3) 

08:19 (Início) Inicial 25 

08:29 1 1485 

08:39 2 1945 

08:49 3 1535 

08:59 4 1585 

09:09 5 1765 

09:19 6 1745 

09:29 7 1605 

09:39 8 1705 

09:49 9 1515 

09:59 10 1655 

Média 1654,00 

 

Todas as medidas foram colocadas em um gráfico (Figura 2) para comparar os valores 
concentração de Radônio para as cinco amostras, também foi construído um gráfico 
contemplando a média das concentrações de Radônio das 10 medidas (Figura 3). 

 

Figura 2. Gráfico das concentrações de Radônio nas amostras. 
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Figura 3. Gráfico da média das concentrações de Radônio. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Analisando os resultados, é visível que a concentração de Radônio aumenta conforme 
a granulometria das amostras diminuem, pois quanto menor a partícula, maior a área 
da superfície de contato, ou seja, fica mais fácil do gás Radônio escapar do material 
devido à área da superfície de contato ser maior. Tendo em vista que a maioria dos 
materiais utilizados na construção civil são de granulometria muito fina, se o material 
possuir a presença do Radônio, a concentração desse gás será sempre elevada, o 
que poderá acarretar câncer de pulmão nas pessoas expostas a esse elemento 
radioativo. 

 
A metodologia utilizada para realizar estas análises se mostrou eficiente, os 
contêineres construídos superaram as expectativas e as medições forneceram 
resultados claros e compatíveis com as teorias, mostrando que pode ser aplicada no 
futuro, para prevenir que construções sejam feitas com material cancerígeno como o 
Radônio, prevenindo e diminuindo a probabilidade de as pessoas contraírem câncer 
de pulmão. 
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