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O radônio é um gás nobre que ocorre naturalmente no solo e entra nas

edificações contaminando o ar. A contaminação do ar por esse gás decorre dos

produtos de decaimento desse elemento, que são metais radioativos. Tais

metais, em elevada concentração no ar, podem ser inalados e retidos no

sistema respiratório [1]. O decaimento destes filhos é responsável pela dose

recebida no sistema respiratório. Sendo assim, a monitoração dos níveis de

radônio é muito importante, uma vez que níveis elevados desse gás traduzem-

se em problemas sérios de saúde pública. Um dos métodos para monitoração

desse gás é o SSNTD (Solid-State Nuclear Track Detector).

Validar a metodologia de análise da concentração de radônio no ar pela

técnica de detectores de estado sólido de traços nucleares - SSNTD.

EQUIPAMENTOS:

• Bomba de ar (Figura A), do tipo 

peristáltica que minimiza o vazamento 

do Rn-222. Esta bomba é necessária 

para a transferência do gás acumulado 

no bulbo do padrão do NIST para o 

interior do Container; 

• Fonte de Radônio fornecida pelo 

NIST (Figura B), modelo SRM 4973, 

constituído por uma pequena cápsula 

de polietileno contendo uma solução de 

Ra-226 com atividade (~ 500 Bq) e taxa 

de emanação de  Rn-222 (~ 90%) 

certificadas; 

• Container para acúmulo de radônio 

(Figura C), constituído de um recipiente 

lacrado, feito de aço inoxidável. Possui 

duas válvulas de escape para a troca 

de gás e com taxa de vazamento 

certificada; 

• Monitor de radônio (Figura D), marca 

Genitron modelo AlphaGUARD. Este  

monitor dispõe de calibração estável. 

• Polímero CR-39 (Figura E), material 

plástico sensível a radiação alfa;

Sabendo-se o número de traços por área e o valor médio da sensibilidade, a

concentração pode ser calculada conforme mostra a equação abaixo:

Dos resultados obtidos pode se concluir que o procedimento de análise de

radônio pela técnica SSNTD é bastante precisa e confiável. È altamente

recomendado que este procedimento de validação seja realizado periodicamente e

sempre que um lote de polímeros CR-39 for utilizado.
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Os dosímetros são imediatamente

abertos e os detectores são revelados por

meio de banho térmico com solução aquosa

de 30% de KOH à temperatura constante

de 80ºC por 5,5 horas [3]. Tal procedimento

amplia os chamados traços latentes.

Após a revelação inicia-se a análise

desses detectores. O processo consiste em

obter fotografias (Figura J) através do

microscópio óptico e o programa SCI

(Sistema de Captura de Imagens). Com

outro software, Quantiquov, quantificar o

número de traços por unidade de área

(Figura I).
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PROCEDIMENTOS:

Os dosímetros e o monitor AlphaGUARD são

dispostos dentro do container que é lacrado. As duas

válvulas in/out do container são conectadas à fonte

de radônio e à bomba de ar, formando um circuito

fechado (Figura H).

O ciclo de bombeamento do radônio permanece

por 1 hora, quando a fonte e a bomba de ar são

desconectadas [2].

• Câmara de difusão (Figura E), confeccionado com plástico condutor, onde

somente o gás radônio pode se difundir para o seu interior. Denomina-se de

dosímetro o conjunto formado por esta câmara e CR-39;

• Microscópio óptico (Figura F), com câmera para a obtenção de imagens

(Figura G).

Desta forma pode-se realizar a

intercomparação dos dados, ou seja,

comparar o resultado obtido pelo

SSNTD (TABELA 1) com o fornecido

pelo AlphaGUARD (Gráfico 1).

A integral da curva do gráfico

fornecido pelo AlphaGUARD

representa a concentração do gás

radônio dentro do container durante o

tempo em que ficou lacrado. Neste

procedimento o resultado foi de

900,3 kBq h/ m³.

Enquanto a média de

concentração de radônio obtida

através da tabela de análise dos

detectores foi de 857,5 kBq h/m³, ou

seja aproximadamente 5 % de

diferença. Gráfico 1. Concentração de radônio

AlphaGUARD

TABELA 1. Concentração de radônio - SSNTD 

VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE 

RADÔNIO NO AR PELA TÉCNICA DE DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO 

DE TRAÇOS NUCLEARES - SSNTD
Caroline de Carvalho – Nivaldo Carlos da Silva

Comissão Nacional de Energia Nucelar – Laboratório de Poços de Caldas

Laboratório de Radônio

Detector
Número de

eventos

Área fotografada 

(cm²)

Concentração

(kBqh/m³)

1 2144 0,8778 825,6

2 2943 1,0760 934,0

3 2225 0,8919 844,9

4 2323 0,9061 870,5

5 1872 0,7504 845,0

6 2468 0,9203 914,2

7 1814 0,7362 833,5

8 2510 1,0194 832,9

9 2360 0,9061 885,6

10 2355 1,0052 788,7

O container permanece fechado por alguns dias. Passado esse período ele

é aberto e os dosímetros e monitor AlphaGUARD são retirados.

H

J

I

A

B

C

D

E

F
G


