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RESUMO 

 

Quimicamente o radão é um gás nobre e radioactivo que não tem cor, cheiro ou sabor, 

só sendo detectado através de medições. É descendente dos metais radioactivos Urânio e 

Tório, existentes na crusta terrestre e abundantes em rochas e solos das regiões onde 

predominam minérios radioactivos e também muito comuns em terrenos graníticos, como no 

caso da região da Guarda.  

O radão nas habitações provém do solo mas também dos materiais de construção 

usados, verificando-se que muitas das medições efectuadas revelam valores acima do limite 

máximo para casas já construídas, 400 Bq/m
3
. Assim, efectuaram-se medições a britas de 

diferentes dimensões, provenientes da pedreira do Piornal (Arrifana) e verificou-se que uma 

maior granulometria reflecte uma menor concentração de radão emitido. Também se efectuou 

medição sobre saibro granítico presente no campus do Instituto Politécnico da Guarda, 

constatando-se que este emite valores elevados de radão e que a sua concentração repercute 

nos espaços interiores analisando medições efectuadas na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão.  

Perante a influência do solo, do tipo e dos materiais de construção sobre a 

concentração de radão em edifícios, é crucial aplicar medidas de redução da concentração 

deste gás em interiores por ventilação, por redução da sua entrada, por eliminação da sua 

fonte ou por remoção do radão e dos seus produtos de decaimento. 
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ABSTRACT 

 

Chemically, radon is a radioactive noble gas that has no colour, smell or taste, only 

being detected by measurements. It is a descendant of the radioactive metal uranium and 

thorium, exist in the crust and abundant in rocks and soils predominate in the regions where 

radioactive ores and also more common in granitic terrain, as in the region of Guarda.  

Radon in homes comes from the soil but also of building materials used, noting that 

many of the measurements show values above the top limit for existing homes, 400 Bq/m
3
. 

Thus, has been made measurements of gravel of different sizes, from the quarry of Piornal 

(Arrifana) and found that increased size reflects a lower concentration of radon emitted. Also 

was measured granite soil present on the campus of the Instituto Politécnico da Guarda, 

noting that it emits high levels of radon and its concentration affects the indoor analyzing 

measurements made at the Escola Superior de Tecnologia e Gestão. 

Given the influence of soil type and building materials on the concentration of radon 

in buildings, it is crucial to implement measures to reduce the concentration of this gas in the 

interior by ventilation, reducing entry, eliminating their source or removal radon and its decay 

products. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala de radioactividade, esta constitui uma fonte de preocupação para 

a opinião pública, pois são conhecidos os efeitos nefastos na saúde humana, sobretudo 

associados a acidentes nucleares. A este fenómeno associam-se, geralmente, actividades 

do homem, nomeadamente, exposição aos raios X e a técnicas de medicina nuclear, a 

emissões de centrais nucleares e a testes atómicos realizados na atmosfera e no subsolo, 

entre outros, sendo esquecido que a maior dose de radioactividade a que o homem está 

normalmente sujeito é de origem natural. Aqui se incluem as radiações produzidas pelos 

raios cósmicos e pela desintegração dos isótopos radioactivos de Urânio, Tório e 

Potássio existentes nas rochas, bem como no organismo humano. 

A principal fonte da radiação natural é o gás radão (
222

Rn), proveniente do 

decaimento do Urânio (
238

U), que ocorre nas rochas, nos solos e na água. Caracteriza-se 

por ser um gás inodoro e incolor, daí não se tornar óbvio o risco a ele associado. Este 

gás tende a concentrar-se no interior das habitações, tornando-se um risco para a saúde 

ao ser inalado. Ao chegar aos pulmões, o decaimento do radão nos seus descendentes 

radiogénicos, de curta meia-vida, leva à emissão de radiação ionizante, que produz uma 

irradiação contínua nos tecidos pulmonares, podendo resultar como consequência o 

desenvolvimento de neoplasias pulmonares.  

Em estudos efectuados no território Português, no que concerne ao gás radão, os 

distritos da Guarda e Viseu são apontados como aqueles que possuem maiores 

concentrações deste gás nas habitações, em associação a um substrato geológico 

maioritariamente constituído por rochas graníticas. Sendo que para além dos substratos 

rochosos em que estão assentes as habitações, contribuem para as elevadas 

concentrações de radão nestas, os materiais de construção utilizados nas edificações, 

que, muitas vezes têm incorporado produtos naturais da região como as britas e areias.  

Assim, realizaram-se medições sobre as concentrações de radão emitidas por 

alguns materiais como britas graníticas, provenientes de uma pedreira da Arrifana 

(concelho da Guarda), saibro granítico presente no Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG) e sobre resíduos de demolição e construção (vulgo entulho) de um edifício. 
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1.1 Objectivos e Metodologia 

 

Em Portugal o potencial de radão e a concentração de radão no interior das 

habitações têm sido estimados em diversas regiões graníticas do centro do país. Grande 

parte dos elevados valores de radão dos edifícios é originada pelas características 

geológicas do substrato rochoso onde estes se encontram e as diferentes falhas na 

construção para se dar a infiltração e entrada no seu interior. Porém, não se pode 

desprezar a influência dos materiais de construção utilizados nos edifícios, que muitas 

vezes são derivados do próprio solo da região.  

Assim, o presente trabalho debruçou-se sobre alguns materiais geológicos que se 

incorporam nas estruturas dos edifícios, e tem como objectivo principal a medição da 

concentração de radão de britas de diferentes dimensões e relacionar a sua 

granulometria com a maior ou menor produção deste elemento. Também se efectuaram 

medições ao saibro existente no campus do IPG e confrontaram-se esses resultados com 

concentrações do gás radão obtidas em alguns espaços interiores da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ESTG). 

As amostras em questão foram seleccionadas devido às suas características 

graníticas, sendo materiais de uso corrente em diversas obras de construção civil e 

fazendo parte do substrato geológico da região. 

Para contextualizar a real produção de radão destes materiais quando 

incorporados com os restantes materiais de construção como o cimento, blocos ou 

reboco, também se mediu uma amostra de entulho. 

 

Para a consecução dos objectivos anteriores seguiu-se a seguinte metodologia: 

 

- Pesquisa e análise bibliográfica sobre radioactividade, o elemento radão e as suas 

implicações; 

- Caracterização geológica da área de proveniências das britas e saibro, utilizando como 

base a cartografia geológica existente; 

- Recolha e breve caracterização do material em estudo; 

- Planeamento das condições de medição; 

- Interpretação dos resultados obtidos. 
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1.2 Estrutura 

 

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco partes principais: 

A primeira parte corresponde à introdução, onde se faz referência aos motivos 

que levaram a realização deste trabalho, aos objectivos a alcançar e às metodologias 

utilizadas. Na segunda parte aborda-se o conceito de radiação, as fontes de radiação, 

tipos e seu comportamento. Uma terceira parte, que caracteriza o elemento radão, desde 

as suas propriedades físico-químicas e proveniência, factores que influenciam a sua 

concentração, métodos de detecção e redução e efeitos na saúde. A quarta parte 

compõe-se de um enquadramento geológico da pedreira do Piornal e zona urbana da 

Guarda/IPG. Descrevem-se as condições de realização dos ensaios experimentais dos 

materiais seleccionados (britas, saibro e entulho) e analisam-se os resultados. Também 

se analisam algumas medições realizadas a espaços interiores da ESTG. Por último, 

apresentam-se as conclusões que se retiram da leitura dos resultados obtidos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Radioactividade 

 - 4 - 

2. RADIOACTIVIDADE  
 

A radioactividade é um fenómeno natural ou artificial, pelo qual algumas 

substâncias ou elementos químicos, chamados radioactivos, são capazes de emitir 

radiações, as quais têm a propriedade de afectar placas fotográficas, ionizar gases, 

produzir fluorescência, atravessar corpos opacos à luz visível, etc. As radiações emitidas 

pelas substâncias radioactivas são principalmente partículas alfa, partículas beta e raios 

gama. 

No ano de 1896, o francês Henri Becquerel constatou que um composto de 

urânio apresentava a interessante característica de causar uma mancha numa chapa 

fotográfica mesmo no escuro e embrulhada em papel negro. A interpretação de 

Becquerel era de que o composto emitia algum tipo de raio capaz de atravessar o papel e 

actuar sobre a chapa. Essa propriedade era semelhante à do raio X descoberto um ano 

antes por Wilhelm Conrad Röntgen. Becquerel percebeu que os raios do urânio 

ionizavam gases, isto é, provocavam neles o aparecimento de iões, tornando-se 

condutores de corrente eléctrica. Anos mais tarde, o alemão Hans Geiger utilizava essa 

propriedade para criar o famoso contador Geiger. 

Marie Curie estudou o fenómeno descoberto por Becquerel, e em Abril de 1898, 

descobriu que, além do urânio, outro elemento conhecido, o tório, também emitia os 

misteriosos raios. Em Julho do mesmo ano, com ajuda do marido, Pierre Curie, 

descobriu um novo elemento que chamou de polónio e alguns meses depois 

descobriram um elemento ainda mais radioactivo ao qual deram o nome de rádio. 

Ainda no ano de 1898, Ernest Rutherford utilizou uma tela fluorescente para 

detectar as radiações provenientes de um material radioactivo e descobriu que havia 

dois tipos de radiação, que chamou de alfa e beta.  

Em 1900, Paul Villard, descobriu uma outra forma de radioactividade que não 

apresentava carga eléctrica, sendo chamada de radiação gama. Nesse mesmo ano, 

Becquerel descobriu que as partículas beta são, na verdade, electrões com alta 

velocidade (USEPA, 2009).  
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2.1 Fontes de Radiação 

 

De uma forma prática, as fontes de radiação podem classificar-se em fontes 

naturais e fontes artificiais, sendo que as últimas são resultantes da actividade humana. 

Tem sido dado particular realce à contaminação radioactiva causada pelo 

funcionamento de centrais nucleares e pela realização de testes militares. Contudo, a 

exposição média do Homem a estas fontes de radiação é diminuta. Mais importantes 

revelam-se os exames médicos, designadamente os de diagnóstico que recorrem a raios 

X. Restam assim as radiações naturais, como sejam a radiação cósmica proveniente do 

espaço exterior, a radiação gama emitida pelas rochas e materiais de construção, a 

presença no organismo de quantidades vestigiais de elementos químicos radioactivos e, 

mais importante, ao gás radioactivo radão. Apesar da influência crescente, que as fontes 

artificiais de radiação assumem para a sociedade, a radioactividade natural é como se 

pode verificar no Gráfico 1, a maior fonte de radiação a que o Homem se encontra 

sujeito. 

Rochas

8%

Radão

56%

Artificial

17%

Cósmica

8%Outras

11%
 

Gráfico 1 – Distribuição percentual das principais fontes de radiação (USEPA, 2009). 

 

 

2.2 Fontes Artificiais de Radiação 

 

A principal fonte de radiação produzida pelo homem está relacionada com a 

actividade médica. A radiação é aplicada em alguns meios de diagnóstico (ex: raios X) e 

em algumas formas de tratamento como a radioterapia. As restantes fontes artificiais de 

radiação estão relacionadas com a produção de energia em centrais nucleares ou 

actividades militares, por exemplo testes e equipamentos nucleares. Há ainda a referir o 
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pequeno contributo das ondas electromagnéticas produzidas pelo homem, 

nomeadamente de ondas de rádio e ondas de televisão, com baixa perigosidade. 

 

 

2.3 Fontes Naturais de Radiação 

 

A radiação natural tem origem fundamentalmente na radiação cósmica, radiação 

terrestre, e ainda na interna /alimentação (USEPA, 2009). 

 

Radiação Cósmica 

Sendo proveniente do espaço exterior à atmosfera, o seu impacto a nível de 

superfície terrestre depende da posição geográfica na Terra e da altitude relativamente 

ao nível do mar. Esta radiação é menos intensa ao nível do mar, sofrendo um 

incremento de 100% por cada 2 km de altitude, e é mais intensa ao nível dos pólos do 

que nas regiões equatoriais. 

 

Radiação Terrestre 

Dos três tipos de emissão radioactiva, alfa, beta e gama, apenas as duas últimas 

possuem capacidade significativa de propagação. Desta forma, a radiação que 

recebemos directamente com origem nas rochas, solos e materiais de construção é 

dominantemente radiação gama ou beta. É gerada pelo decaimento dos elementos 

potássio, urânio e tório, presentes nos materiais da crusta terrestre. Nestes materiais são 

relevantes três isótopos que geram extensas cadeias de decaimento, designadamente 

235
U, 

238
U, e 

232
Th, bem como o isótopo radioactivo de potássio 

40
K. 

 

Radiação Interna 

Esta radiação resulta do facto de na constituição química do organismo humano, 

se incluírem diversos isótopos radiogénicos, como 
14

Carbono, 
40

Potássio 
137

Césio, 

3
Hidrogénio e todos os descendentes de 

235
Urânio, 

238
Urânio e 

232
Tório. Na generalidade 

dos casos são provenientes da dieta alimentar.  
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2.4 Tipos de Radiação 

 

Radiações Ionizantes 

Uma radiação ionizante é aquela que pode directa ou indirectamente, ionizar os 

átomos dos meios que atravessa. Ao atravessar a matéria, estas radiações transmitem a 

sua energia cinética aos electrões podendo provocar ionização ou excitação dos átomos. 

Cada radiação tem características próprias (Quadro 1) as quais tem como consequência 

comportamentos físicos diferentes. Para a mesma energia o poder de penetração 

depende do tipo de radiação, como se pode constatar na Figura 1. 

 

Quadro 1 – Partículas / radiações: tipos e características (OLIVEIRA, 2006). 

Radiação 
Constituição de 

um raio 

Carga 

eléctrica 

Poder 

ionizante 

Poder 

penetrante 

Velocidade a 

que se desloca 

Raios α 2 protões e 2 

neutrões 

Positiva Grande Fraco 5% da 

velocidade da 

luz 

Raios β 1 electrão Negativa Fraco Médio 25% a 99% da 

velocidade da 

luz 

Raios X Onda 

electromagnética 

Nula Muito 

fraco 

Muito 

grande 

Velocidade da 

luz (300 000 

km/s) 

Raios γ Onda 

electromagnética 

Nula Muito 

fraco 

Muitíssimo 

grande 

Velocidade da 

luz (300 000 

km/s) 

 

Partículas Alfa (α) 

São partículas constituídas por 2 protões e 2 neutrões fortemente ligados - o 

equivalente a um núcleo de Hélio. São emitidas por um núcleo instável, geralmente com 

número de massa elevado. Esse núcleo pode pertencer ao átomo de um elemento natural 

ou artificial. Têm uma carga eléctrica positiva de (+2); têm poder ionizante forte, pelo 

que podem provocar muitos danos nas células vivas. Têm poder penetrante fraco, 

penetram só na superfície da pele. Uma folha de papel é suficiente para as absorver, 

impedindo a sua passagem. No ar o seu percurso não excede 5 cm. Têm uma enorme 

capacidade para ionizar gases. 

 

Partículas Beta (β) 

São electrões, movem-se a grande velocidade e são emitidas por um núcleo 

instável, em que o número de neutrões é superior ao de protões, não dependendo do 
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número de massa do átomo. Têm carga eléctrica negativa (-1) e massa quase nula. Têm 

poder ionizante fraco. Podem penetrar 1 ou 2 cm nos tecidos humanos ou na água. No 

ar têm percursos de alguns metros. Uma folha de alumínio com poucos milímetros de 

espessura é suficiente para as absorver, impedindo a sua passagem. 

 

Raios Gama (γ)  

São radiações electromagnéticas de comprimento de onda muito curto, logo, de 

grande frequência. Acompanham a emissão de partículas α ou β. Após a emissão de 

uma partícula α ou β o núcleo continua instável, com excesso de energia. Os protões e 

os neutrões reorganizam-se e o núcleo emite energia – a radiação γ. Desta forma o 

núcleo liberta o excesso de energia, ficando mais estável. Não têm carga eléctrica e têm 

poder ionizante fraco. São muito penetrantes, podendo atravessar o corpo humano. São 

quase inteiramente absorvidas por uma parede de betão com a espessura de 1 m ou por 

uma parede de chumbo como cerca de 3 cm de espessura. Possuem uma fraquíssima 

capacidade para ionizar gases. 

 

Raios X 

São radiações electromagnéticas, semelhantes aos raios γ, de comprimento de 

onda muito curto. São produzidas artificialmente num tubo onde se produzem descargas 

eléctricas. Quando um feixe de electrões rápidos incide sobre uma superfície, a 

superfície converte-se numa fonte de raios X. Não têm carga eléctrica. Têm poder 

ionizante muito fraco. São muito penetrantes mas menos que os raios γ. Materiais duros 

e densos, tais como ossos e metais, impedem a sua passagem, porque as absorvem quase 

na totalidade. 

 

 

 

Figura 1 – Poder penetrante das radiações alfa, beta, raios X e gama (OLIVEIRA, 2006). 
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Radiações Não Ionizantes 

As radiações não ionizantes possuem uma energia de valores abaixo dos 10 eV 

(electrão-volt). Ou seja, não possuem energia suficiente para ionizar um átomo, podendo 

deixá-lo no estado excitado. Existem vário tipos de radiação não ionizante (OLIVEIRA 

2006).  

 

Radiação visível 

É detectável pelo olho humano, designada muitas vezes apenas por luz. Os 

comprimentos de onda desta radiação estão compreendidos entre os 700 nm e os 400 

nm. 

 

Radiação ultravioleta 

É parte da luz do Sol que chega à superfície terrestre. Possui energia suficiente 

para ionizar os átomos do topo da atmosfera. A região do ultravioleta encontra-se entre 

os 400 nm a 1 nm e é emitida quando num átomo o electrão executa uma transição a 

partir de um estado fortemente excitado. São radiações com grande actividade química. 

 

Radiação infravermelha 

Tem um comportamento de onda entre os 1 mm a 700 nm. Ligeiramente mais 

longa que a luz visível. Possui aplicações práticas como por exemplo o aquecimento de 

ambientes, cozinhar alimentos e para fins terapêuticos. 

 

Radiação microondas 

É de origem cósmica e preenche todo o universo. Encontra-se desde os 10
-1 

m 

até cerca dos 10
-3

 m. São capazes de penetrar na atmosfera terrestre e variam entre 1 cm 

e 30 m. Estas radiações têm interesse para a comunicação com veículos espaciais, bem 

como para rádio e astronomia. No caso dos fornos de microondas, a energia destas 

ondas aumenta a agitação das moléculas de água que existem nos alimentos, permitindo 

o seu aquecimento. 

 

Ondas de rádio 

A região destas ondas varia desde de alguns metros ate cerca de 10
3
m. São 

produzidas em circuitos electrónicos, sendo utilizadas para emissões de rádio e televisão 

e radares. 
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3. O ELEMENTO RADÃO 

 

O radão (
222

Rn) é um gás radioactivo que ocorre nas rochas, nos solos, no ar e na água, 

cujos átomos se desintegram originado outros elementos radioactivos, tendo como 

consequência a exposição do homem às radiações ionizantes. É gerado por decaimento do 

238
Urânio, elemento químico presente em quantidades variáveis nas rochas, sendo incolor e 

inodoro; daí que não se torne óbvio o risco a ele associado, em particular nas casas de 

habitação, onde, aliás, tende a concentrar-se. Comparado com outros gases nobres, o radão é o 

mais pesado e solúvel em água. O ponto de fusão é -71 ºC e o ponto de ebulição é de -62ºC. 

Algumas das suas propriedades estão expostas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Algumas propriedades do 
222

Rn (COTHERN e SMITH, 1987). 

Propriedades Valores 

Ponto de ebulição (ºC) - 61,8 

Ponto de fusão (ºC) - 71,8 

Temperatura critica (ºC) 104 

Pressão crítica (Atmosferas) 62 

Densidade a temperatura e pressão normais (Kg/m
3
) 9,96 

 

Uma vez que é um gás monoatómico penetra facilmente em muitos materiais tais 

como o papel, o plástico, painéis de madeira e mesmo nalgumas peças de betão. O radão 

apresenta vários isótopos sendo os três principais produzidos naturalmente a partir do 

decaimento radioactivo do 
238

U (série do urânio), 
235

U (série do actínio) e 
232

Th (série do 

tório). O radão é o único elemento da série de decaimento do urânio que se encontra no estado 

gasoso à temperatura ambiente e também o único emissor gasoso de partículas alfa. O radão 

tem três isótopos radioactivos. O 
219

Rn (actinão), pertence à família do actínio; com uma 

meia-vida de 4 segundos é praticamente indetectável, tendo pouca importância em termos 

radiológicos. O 
220

Rn (torão), descende do 
232

Th e é o mais abundante dos três isótopos. Com 

uma meia-vida de 55 segundos, a sua contribuição para a dose de radiação é praticamente 

irrelevante, dada a sua escassa mobilidade, excepto nos lugares com elevada concentração de 

232
Th. E o 

222
Rn (radão), apesar da quantidade produzida naturalmente ser inferior à do 

isótopo Torão, dado que a sua meia-vida é de 3,8 dias, este é o isótopo com maior importância 
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em termos radioactivos, pois essa mesma semi-vida proporciona-lhe alguma mobilidade nos 

sistemas naturais (COELHO, 2006). 

 

Lei de Decaimento Radioactivo  

A lei de decaimento radioactivo tem como principal aplicação as datações 

radiométricas. Esta lei indica que o número de átomos que se desintegra por unidade de tempo 

é proporcional ao número de átomos presentes no estado inicial, ou seja: 

 

N0 = N e 
(- λt)

 

 

N0 representa o número de átomos radioactivos no estado inicial, N é o número de 

átomos radioactivos no estado actual e λ é a constante de decaimento. É também vulgar a 

utilização do parâmetro "meia-vida" que é o período de tempo necessário para que uma dada 

quantidade de um radionuclídeo decaia para metade do seu valor inicial. Os tempos de meia 

vida dos elementos de decaimento do 
238

Urânio apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tempos de meia vida dos elementos de decaimento do 
238

Urânio (USEPA, 2009). 

Elemento Tempos de Meia-vida 

Urânio 238 4,5 biliões de anos 

Tório 234 24,1 dias 

Protactínio 234 1,17 minutos 

Urânio 234 254 mil anos 

Tório 230 8 mil anos 

Rádio 226 1600 anos 

Radão 222 3,8 dias  

Polónio 218 3,1 minutos 

Chumbo 214 26,8 minutos 

Bismuto 214 19,7 minutos 

Polónio 214 0,0002 segundos 

Chumbo 210 22,3 anos 

Bismuto 210 5 dias 

Polónio 210 138,4 dias 

Chumbo 206 Estável 
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Figura 2 – Série de decaimento do 
238

 Urânio ao 
206

Chumbo 

(http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/nuclear/images/nuclear_decaimento_uranio_tabela.gif). 

A Figura 2 mostra o decaimento do 
238

Urânio, via emissões alfa e beta, até ao 

206
Chumbo. Na sequência, vários isótopos instáveis de outros elementos são formados, mas o 

único elemento estável é o 
206

Chumbo. 

 

3.1 Factores que Influenciam a Concentração de Radão  

As principais características que influenciam as concentrações de radão estão 

relacionadas com o tipo de solo, a sua litología, as condições climáticas e o tipo de habitação 

(COELHO 2006). 

 

Características do solo 

O solo é a camada mais superficial da crusta terrestre, imediatamente acima da rocha 

mãe, e pode ser composta por várias sub-camadas. As características dos solos dependem de 

diversos factores como a natureza da rocha-mãe, o clima, a vegetação, a topografia, a 

quantidade de matéria orgânica, viva ou morta, mas também da água que se infiltra ou do 
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vento que pode acarretar substâncias externas. Os solos diferem na sua porosidade, 

permeabilidade, tamanho dos grãos e tipo de minerais, características estas que condicionam a 

mobilidade do radão nos solos. A permeabilidade do solo é a característica que maior 

importância tem na mobilidade do radão (Figura 3). Assim, o risco ambiental do radão é 

potenciado em regiões onde o substrato rochoso é permeável, podendo apontar-se como 

exemplos: 

- Zonas de fracturas ou zonas de cisalhamento; 

- Locais com cavidades subterrâneas (regiões carsificadas); 

- Presença de sedimentos permeáveis não consolidados (cascalhos e areias). 

 

Já a existência de uma cobertura do solo impermeável, como é caso das argilas, faz 

diminuir, em muito, a ascensão do radão até à superfície, reduzindo portanto o risco 

ambiental. 

 

Figura 3 – Influência da permeabilidade do solo na libertação de radão 

 (USGS, http://energy.cr.usgs.gov/radon/georadon/page10.gif). 

 

A concentração de radão no solo relaciona-se directamente com a quantidade de rádio 

presente no mesmo; contudo, a sua libertação para o exterior (emanação) depende de outros 

factores. Quando o rádio decai em radão provoca a libertação de uma partícula alfa; no 

decurso dessa emissão, o átomo de radão formado é “ejectado” no sentido contrário ao da 

libertação da partícula. Se o átomo de rádio estiver no interior de um grão mineral, o radão 

recém-formado tem poucas possibilidades de se libertar da estrutura mineral. Normalmente 

apenas o radão gerado na proximidade das interfaces minerais tem capacidade para 
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permanecer nos poros intergranulares, sendo que parte do gerado nestas condições pode 

também ficar aprisionado em grãos minerais vizinhos (Figura 4). Apenas os átomos de radão 

que se libertam para os poros intergranulares podem mover-se até à superfície topográfica ou 

infiltrar-se em habitações. 

 

Figura 4 – Libertação de átomos de radão para os espaços intergranulares  

(USGS, http://energy.cr.usgs.gov/radon/georadon/page9.gif). 

 

A presença de água nos poros diminui a capacidade de difusão deste elemento, por um 

lado, mas por outro aumenta a emanação, ao dificultar que átomos gerados num grão mineral 

venham a ficar aprisionados em grãos vizinhos. Por outro lado, a presença de água nos poros, 

por diminuir a quantidade de ar presente no poro, favorece uma maior concentração de radão 

na quantidade de ar remanescente. Quando mais de 90% do espaço de um poro está 

preenchido por água, a concentração de radão no ar é três vezes maior do que quando o poro 

está completamente preenchido por ar. Isso implica que após a ocorrência de precipitação 

significativa a concentração de radão nos solos se altere. É possível que nos momentos 

imediatamente posteriores à queda da precipitação se observe um incremento na concentração 

deste elemento na camada mais superficial do solo. Por outro lado, a água ao infiltrar-se no 

solo, poderá arrastar consigo parte do radão para níveis mais profundos. 
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Características litológicas 

A distribuição dos elementos químicos com potencial radiológico urânio, tório e 

potássio na crusta terrestre não é homogénea, pois, existem algumas variedades litológicas 

que apresentam concentrações superiores destes elementos, relativamente aos teores médios 

da crusta terrestre (Tabela 2). 

Pertencendo o radão à série de decaimento do urânio, interessa ter uma ideia da 

distribuição deste elemento nas rochas da crusta continental. As concentrações de urânio na 

crusta continental apresentam valores médios de 2,8 ppm (partes por milhão). Os processos de 

diferenciação dos diferentes tipos de rocha da crusta terrestre originam diferentes 

concentrações deste elemento, o qual, por apresentar comportamento incompatível, tende a 

concentrar-se nos líquidos das fases finais de cristalização magmática. Por esse facto, as 

rochas graníticas apresentam em geral teores mais elevados, em média de 4,8 ppm de urânio, 

e no oposto temos as rochas ultramáficas que apresentam apenas 0,01 ppm. 

As rochas sedimentares na generalidade apresentam concentrações baixas de urânio, 

sendo que as carbonatadas e as detríticas grosseiras, apresentam teores médios inferiores a 2 

ppm. Dentro das rochas sedimentares são as silto-argilosas que mostram teores mais elevados 

de urânio. No que respeita às rochas metamórficas, verifica-se que estas apresentam 

concentrações intermédias de urânio relativamente às rochas ígneas e sedimentares. 

Tendencialmente os teores de urânio decrescem com o incremento do metamorfismo. 

Importa referir que existem ainda locais com concentrações anómalas, fortemente 

enriquecidos em urânio, que podem ser objecto de exploração. Geralmente estas 

mineralizações surgem associadas a fracturas de rochas graníticas e a falhas. Outro elemento 

com potencial radiológico é o tório, que acompanha o urânio, embora com concentrações 

mais elevadas, dada a sua maior abundância na Terra. 
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Tabela 2 – Concentrações médias de U (urânio) e Th (tório) em algumas rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas (COELHO, 2006). 

Rochas U (ppm) Th (ppm) 

Rochas Ígneas 

 

Ultramáficas 

Gabros 

Basaltos 

Andesitos 

Sienitos nefelínicos 

Granitos 

 

 

 

0,01 

0,84 

0,43 

2,4 

8,2 

4,8 

 

 

0,05 

3,8 

1,6 

8,0 

17,0 

21,5 

Rochas Metamórficas 

 

Filitos e meta-argilitos 

Quartzitos e metagrauvaques 

Granulitos 

Mármores 

 

 

 

2,5 

1,5 

1,6 

0,5 

 

 

10,0 

5,0 

7,2 

1,0 

Rochas Sedimentares 

 

Arenitos 

Lutitos 

Rochas carbonatadas 

 

 

 

1,4 

3,5 

1,9 

 

 

3,9 

12,0 

1,2 

 

Em suma, um dos factores que poderá influenciar as concentrações de radão no 

interior das habitações é o tipo litológico do substrato rochoso sobre o qual assentam as 

construções. Será de esperar que, concentrações elevadas de urânio resultem numa maior 

produção de radão, bem como em possíveis problemas de contaminação radioactiva das 

habitações. 

 

Características climáticas 

Como já foi referido a pluviosidade parece interferir na concentração de radão 

disponível na camada superior do solo. Outros factores como a temperatura e a pressão 

atmosférica interferem com a sua libertação para o ambiente. Como é facilmente 

compreensível, uma diminuição da pressão atmosférica favorece a libertação do radão para 

atmosfera e a sua infiltração nas habitações. Do mesmo modo, o aumento da temperatura à 

superfície do solo provocado, por exemplo, pela exposição solar durante o dia favorece a 

libertação de radão, por aquecimento do ar que tende a subir e a dissipar-se. De acordo com o 

que foi referido, é de esperar que ocorram variações sazonais da libertação para o exterior dos 
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solos do radão, sendo que esta é incrementada durante o verão. No entanto, a concentração de 

radão no interior das habitações parece atingir valores superiores no Inverno. Tal facto, é em 

parte explicado pela diminuição da ventilação a que as habitações são sujeitas nos períodos de 

chuva ou frio, como é o caso dos nossos Invernos. A neve e o gelo que se acumulam na 

superfície dos solos evitam a libertação do radão dos solos para atmosfera contribuindo, desta 

forma, para manter as concentrações de radão nos solos elevadas. Dado que no Inverno a 

tendência é a de ser utilizado aquecimento nas casas, tal incrementa o diferencial de 

temperatura com o solo, e por inerência a diferença de pressão, pelo que será de esperar uma 

maior facilidade na infiltração do radão nas habitações.  

 

Características das habitações 

O gás radão pode difundir-se através das fundações das habitações, tendo capacidade 

de atravessar parcialmente lajes de betão. Contudo, a infiltração é geralmente facilitada pela 

existência de defeitos na estrutura, como juntas mal seladas ou pequenas fissuras, permitindo, 

desta forma, que o radão se concentre nos níveis inferiores da habitação (Figura 5). A idade 

das habitações parece ser um factor que influencia a concentração de radão no seu interior. 

Assim, muitas habitações mais antigas apresentam valores superiores de radão. Este aspecto 

parece estar relacionado com o facto das casas antigas serem construídas em pedra, de 

possuírem poucas janelas e de pequenas dimensões e de apresentarem mais defeitos 

estruturais. 

 
Figura 5 – Principais portas de entrada do radão no interior das habitações). A – Fissuras na laje de 

assentamento; B – Fissuras nas paredes; C – Juntas da laje de assentamento; D – Canos ou tubagens; E – Poros e 

fracturas nos blocos de assentamento; F – Água proveniente de furos ou poços (COELHO, 2006). 
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É facilmente compreensível que os níveis inferiores das habitações são aqueles que 

obtêm as concentrações mais elevadas de radão. As concentrações de radão aumentam à 

medida que as divisões se aproximam do solo. As concentrações nos pisos inferiores (cave ou 

rés-do-chão) são normalmente 2 a 3 vezes mais elevadas que no piso que se lhe sobrepõem. 

As construções com cave facilitam a entrada dos gases provenientes do solo, apresentando 

concentrações mais elevadas do que aquelas que assentam directamente sobre a superfície 

topográfica. Por sua vez, as casas construídas sobre uma caixa-de-ar ventilada, são as que 

apresentam menores concentrações de radão. O material utilizado na construção das 

habitações influencia também as concentrações do gás radão no seu interior. A utilização de 

escombreiras de uma exploração de urânio, no Colorado em 1988, como materiais de 

construção de habitações, resultou em níveis de radão encontrados no seu interior demasiado 

elevados e as casas tiveram que ser destruídas. Felizmente, a maioria dos materiais de 

construção de casas possuem valores relativamente baixos de 
226

Ra, o precursor mais directo 

do radão. Os cimentos e as britas utilizadas na construção apresentam valores variáveis de 

226
Ra, dependendo das rochas que os originaram (Tabela 3). As estruturas de madeira contêm 

o mais baixo potencial de emissão de radão. O maior contributo para o aumento da 

concentração do radão no interior das habitações é aquele que é proveniente dos solos, é 

muito difícil calcular percentagem daquele elemento atribuída aos materiais de construção 

sem um seguimento adequado. Apesar disso, pelo risco de potenciar as concentrações de 

radão, os materiais utilizados para a construção das habitações devem ser seleccionados de 

forma a minimizar o risco, principalmente nas zonas geológicas em que este elevado. 

 

Tabela 3 – Concentração de Rádio em alguns materiais de construção (COELHO, 2006). 

Material Concentração de Rádio (pCi/kg) 

Cimento 270-1350 

Betão 270.2160 

Tijolo 540-5404 

Adobe 540-5404 

Granito 2700-5404 

Tufos 2700-16216 

Gesso (natural) 135-540 

Betão com xistos aluminosos 8101-67567 

Gesso (plasterboard) 13510-54050 

Cinzas volantes 1350-8108 
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Um estudo efectuado por investigadores do Departamento de Segurança e Protecção 

Radiológica do Ministério do Ambiente, tomando como amostra 4200 habitações do território 

nacional, verificou que cerca de 60% das concentrações de radão se situam abaixo dos 50 

Bq/m
3
, em 3% dos casos as concentrações de radão são superiores a 400 Bq/m

3
. A Figura 6 

mostra a actividade média anual de radão por concelho de Portugal.  

Os distritos da Guarda e de Viseu são os que, de todo o mapa nacional, apresentam os 

valores médios mais elevados deste gás radioactivo. Este fenómeno pode ser explicado pelo 

facto do subsolo ser maioritariamente constituído por granitos e estas rochas serem, em geral, 

das que possuem na sua constituição maiores quantidades de urânio, elemento a partir do qual 

se gera o radão. Acresce que, nestas regiões, são frequentes os fenómenos mineralizantes no 

que respeita ao urânio, registando-se a presença de muitas dezenas de antigas explorações 

deste elemento químico (INT, 2002). 

 

Figura 6 – Concentrações médias anuais de radão (INT, 2002). 

Actualmente as implicações ambientais da presença de radão em sistemas geológicos 

constituem preocupação de organismos de diversos países; a Comissão Europeia emitiu 

também em 1990 uma recomendação (90/143/Euratom) em que indica o valor limite de 400 

Bq/m
3
 como média anual da concentração de radão no interior das habitações já construídas, e 

de 200 Bq/m
3
 para habitações a construir. A legislação portuguesa, nomeadamente o Decreto-
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Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril, que aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios, fixa em 400 Bq/m
3
 o limite para a concentração média anual de 

radão para novas habitações, sendo a sua pesquisa obrigatória apenas em edifícios construídos 

em zonas graníticas, nomeadamente nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e 

Castelo Branco. 

 

3.2 Métodos de Detecção  

 

Métodos de detecção activa 

A detecção activa avalia a actividade do radão, forçando uma quantidade de ar a 

passar por um detector. Os aparelhos de detecção activa do radão necessitam de energia para 

funcionar. Esses aparelhos apresentam custos elevados, sendo contudo mais efectivos na 

monitorização dos valores de radão ou dos seus produtos de decaimento, pelo facto de 

possibilitarem uma análise da variação temporal das concentrações. São exemplos destes 

métodos a monitorização contínua do radão e a monitorização contínua dos produtos de 

decaimento. Os principais detectores utilizados são as células de Lucas, câmaras de ionização 

e electretos. (COELHO, 2006). 

 

Métodos de detecção passiva 

A detecção passiva consiste na colocação de detectores no ambiente a ser analisado, 

aguardando-se um certo tempo, que pode ser bastante variável, dependendo do tipo de 

detector, para que o 
222

Rn seja detectado através dos impactos das partículas alfa registados 

no detector. Geralmente, em habitações, a exposição não é inferior a 2 meses, podendo 

ascender a 1 ano. A aplicação de um detector durante o período de Inverno permite detectar os 

valores máximos de radão na habitação; não é, contudo, representativo da média anual. Os 

aparelhos de detecção passiva não necessitam de energia para funcionar, podendo, dado o seu 

baixo custo, ser colocados simultaneamente, em grande número, num conjunto de habitações. 

Os impactos alfa ficam impressos sob a forma de traços que, após ataque químico realizado 

em laboratório, ficam visíveis sob observação ao microscópio óptico. A quantificação da 

densidade dos traços registados e o tempo de exposição permitem, mediante um factor de 

calibração adequado, estimar a concentração média de radão a que os detectores estiveram 

expostos. Os detectores passivos não fornecem informação sobre as variações ocorridas nas 
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concentrações de radão, mas apenas sobre o valor médio a que estiveram submetidos 

(COELHO, 2006). 

 

Unidades de medida do radão 

Quando se fala em medição de radão, há duas unidades básicas que frequentemente 

lhe são associadas: Curie e Becquerel.  

O Becquerel (Bq), define-se como uma desintegração por segundo do material 

radioactivo, sendo a unidade do S.I. Frequentemente são utilizados múltiplos desta unidade, 

sendo os mais comuns os: Kilobecquerel (KBq), Megabecquerel (MBq) e o Gigabecquerel 

(GBq).  

Por sua vez um Curie (Ci) equivale 37 mil milhões (3,7x10
9
) de desintegrações por 

segundo. Este valor não é mais do que a actividade de uma grama de 
226

 Ra por unidade de 

tempo (segundo), sendo uma unidade utilizada em alguns países anglo-saxónicos. Dado que a 

quantidade de radiação libertada pelo radão é relativamente pequena para a ordem de 

grandeza do Curie, geralmente utiliza-se como unidade de medida o Picocurie, que 

corresponde a 10-12 curies e vulgarmente se indica com o símbolo pCi.  

Importa também referir que, por convenção, quando se fala em quantidade de 

radioactividade do radão, refere-se a essa quantidade por litro ou metro cúbico de ar (l ou m
3
). 

Fazendo a correspondência entre as unidades dos dois sistemas: 

 

1pCi/litro = 37 Bq/m
3
 

 

Finalmente, é comum utilizar-se o WL (Working Level) como unidade de medida 

quando se fala nos descendentes do radão e refere-se à quantidade total de descendentes do 

radão por litro de ar. Assumindo uma determinada quantidade de gás radão em equilíbrio com 

os seus descendentes, 1 WL é definido como a emissão de 1,3x10
5
 MeV de energia potencial 

alfa (3760 Bq/m
3
 de radão ou 100 pCi/l). No sistema Internacional 1WL corresponde a 

2,08X10
-5

 Joule/m
3
 (USEPA, 2009). 

 

 

3.3 Efeitos da Radiação Ionizante na Saúde  

 

Como já foi referido, o radão é um gás inerte, isto é, em condições normais não reage 

quimicamente com outras substâncias. Quando inalado, o radão e os seus descendentes 
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radiogénicos introduzem-se nos pulmões através das vias respiratórias, aí se fixando os 

isótopos de polónio, chumbo e bismuto gerados por decaimento sucessivo, com a consequente 

emissão de radiação ionizante; tendo estes isótopos períodos de meia vida que não excedem 

alguns minutos, produz-se uma irradiação contínua dos tecidos pulmonares em reduzido 

intervalo de tempo, até ser atingida a forma final estável de 
206

Chumbo.  

Os descendentes do 
222

Rn produzidos no ar atmosférico podem igualmente constituir 

uma fonte de exposição, dada a sua tendência a se ligarem a aerossóis, os quais são 

posteriormente inalados. Em parte são removidos pelo efeito de “plate-out”, que é uma 

tendência de se ligarem a superfícies de diversos materiais, como móveis e paredes. Em 

ambientes interiores normalmente ventilados cerca de 50% dos descendentes de radão são 

removidos do ar através do efeito de “plate-out”. Como já foi referido, no processo de 

decaimento dos referidos isótopos é libertada uma quantidade considerável de energia 

resultante da emissão de radiação alfa. Apesar do mecanismo não estar complemente 

esclarecido, pensa-se que as partículas alfa penetram as membranas celular e nuclear das 

células, podendo interagir com a molécula de ADN presente no núcleo. Esta reacção provoca 

quebras na cadeia de ADN, em diversos pontos desta molécula. Quando isto se verifica, os 

mecanismos de defesa naturais tentam corrigir a molécula, tentando uni-la novamente. A 

correcção imperfeita da cadeia de ADN pode originar células anormais e, eventualmente, 

tumorais. O principal risco da exposição ao radão consiste, deste modo, no risco de 

desenvolvimento de cancro do pulmão a longo prazo, mesmo como resultado da exposição a 

valores relativamente reduzidos de radiação. Estima-se que o radão seja responsável por 

milhares de mortes por cancro de pulmão por cada ano. De facto, todos os estudos realizados 

desde a década de 80 têm apontado para que o radão seja a segunda principal causa de cancro 

de pulmão (UNSCEAR, 2000).  

 

Embora haja grandes incertezas envolvidas nas estimativas, a exposição ao radão é 

reconhecida como um factor de risco para o desenvolvimento de cancro de pulmão. Pelo 

facto, a Agência Internacional para pesquisas sobre o cancro, bem como a Organização 

Mundial de Saúde, tendo por base estudos epidemiológicos, classificam o radão como 

potencial carcinogénico. Apesar do principal efeito nefasto atribuído ao radão ser o cancro do 

pulmão, estudos recentes têm procurado encontrar relações deste gás com o aparecimento de 

outras doenças oncológicas ou não.  

Quando inalado, uma parte do radão (e sua descendência) presentes no pulmão, é 

absorvida para a corrente sanguínea. O radão absorvido pode resultar em irradiação de 
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diversos órgãos ou tecidos, em especial a intima – camada interna dos vasos sanguíneos – 

resultando num processo de inflamação que conduz à arterosclerose. A inalação parece ser o 

mais importante mecanismo de entrada do radão no organismo, mas não pode ser 

desvalorizado o contributo da ingestão de elementos radioactivos da série de decaimento do 

238
U. Estes podem afectar directamente o estômago, mas a bexiga e os rins também podem 

receber alguma dose (COELHO, 2006). 

A USEPA estima que 1 a 3 em cada 100 pessoas que, durante a sua vida, inalem ar 

com concentrações de radão superiores a 150 Bq/l, incorrem no risco de contrair cancro do 

pulmão; este risco é significativamente incrementado no caso de fumadores, dado ocorrer uma 

sinergia entre os dois factores.  
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4. TRABALHO DESENVOLVIDO 
 

4.1 Enquadramento Geológico 

 

 
Figura 7 – Carta Geológica de Portugal simplificada  

(http://sites.google.com/site/geologiaebiologia/Home/carta-geolgica-de-portugal). 

 

 

Zona Urbana da Guarda – Instituto Politécnico da Guarda 

De acordo com a carta geológica de Portugal (Figura 7), a região da Guarda localiza-

se numa zona de granitos e ortognaisses pertencentes ao período de magmatismo paleozóico. 

 

 



                                                                                                                 Trabalho Desenvolvido 

 - 25 - 

 

 
Figura 8 – Extracto da carta Geológica de Portugal 1/50 00 Folha 18 C. 

 

A área urbana da Guarda insere-se em região granítica; domina uma variedade de grão 

médio a grosseiro, porfiróide (Figura 8), com predominância de biotite relativamente a 

moscovite, análoga à que aflora em grande parte da região das beiras. Os minerais acessórios 

compreendem apatite, zircão, magnetite, turmalina e rútilo. Na área urbana ocorrem, ademais, 

em extensão muito reduzida, duas outras variedades graníticas, uma equigranular de grão 

fino, e outra porfiroide de grão médio a fino. Trata-se, em todos os casos, de granitos de idade 

hercínica, tardi a pós-tectónicos. Na região ocorrem ainda diversas rochas filonianas, 

designadamente: a) filões de quartzo, as mais das vezes com orientação N20-30ºE ou N/S; b) 

filões de rocha básica, com andamentos diversos (E/W, N70ºW, N20ºE, N20ºW); c) filões de 

carácter aplitopedmatítico, menos abundantes que os restantes, e exibindo andamento que não 

difere dos já referidos. Ocorrem na região inúmeras mineralizações de urânio, nalguns casos 

objectos de exploração mineira no passado, geralmente associadas a filões de rocha básica e 

de quartzo (AVELANS et al.2003). 
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Pedreira do Piornal 

As britas utilizadas para efectuar ensaios de medição acerca das concentrações de 

radão provêem da pedreira do Piornal e é explorada pela empresa António Saraiva e Filhos, 

Lda. Fundada em 7 de Novembro de 1968, dedica-se à construção e obras públicas desde a 

data da sua constituição. Começou por fazer a terraplanagem e pavimentação de pequenos 

caminhos e estradas municipais nos concelhos de Almeida, Pinhel e Figueira de Castelo 

Rodrigo, a par da execução de algumas redes de saneamento e abastecimento de água nos 

mesmos municípios. Em 1978 executou a primeira empreitada para a ex –  Junta Autónoma 

das Estradas. Em 1990 iniciou a exploração da sua própria pedreira e expandiu a actividade na 

área da construção de estradas, pavimentação de arruamentos e construção de loteamentos 

particulares. A partir de 2004 alargou a área geográfica da sua intervenção o que lhe permitiu 

atingir em 2005 um volume de negócios de cerca de sete milhões de euros. Os serviços 

prestados pela empresa são: 

Obras – Vias de Comunicação, Infra-Estruturas de loteamentos, Redes de Águas, Esgotos e 

Adutoras, Demolições e Desaterros, Construção Civil e Reabilitação Urbana. 

 

Agregados – Pó 0 a 6 mm, Brita 2 a 12 mm, Brita 6 a 20 mm, Brita 11 a 22 mm, Brita 16 a 45 

mm, Abge (agregado britado de granulometria extensa) (Tout-Venant) 1º 0 a 40 mm, Abge 

(Tout-Venant) 2º 0 a 40 mm,Tout-Venant de Grelha 0 a 60 mm, Rachão Fino 0 a 300 mm, 

Rachão Grosso 0 a 500 mm e pedra para muro. 

 

Massas asfálticas – Massas Asfalticas a Quente e a Frio 

Os agregados produzidos pela empresa na pedreira do Piornal, perto da Guarda, estão 

certificados ao abrigo da Marcação CE dos agregados exigida pela Directiva Comunitária 

89/106/CEE e pelo Decreto-lei 113/93.Estes agregados cumprem as seguintes normas: 

- Norma NP EN 13043: Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para 

estradas, aeroportos e outras áreas de circulação (aplicável às britas 2/12; 6/20; 10/32; 16/45; 

ABGE  0/40 e Pó 0/6). E a Norma EN 13242: Agregados para misturas não ligadas ou 

tratadas com ligantes hidráulicos para uso em obras de construção civil e na construção de 

estradas (aplicável ao ABGE 0/40). 
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O terreno onde se efectua a exploração de granito situa-se na propriedade designada 

por Piornal, freguesia de Arrifana, concelho e distrito da Guarda (Figura 9). A área de 

exploração insere-se topograficamente numa zona sobrelevada (cota topográfica máxima 828 

m) com pequenos morros circundados por diversas linhas de água. A morfologia define uma 

topografia que favorece tecnicamente a exploração dos seus maciços rochosos (Figura 10).  

A natureza geológica da região onde se insere o afloramento em estudo é 

essencialmente granítica, constatando-se a existência de inúmeros filões de rochas básicas que 

atravessam o granito. Os granitos típicos são denominados de granitos monzoníticos, e 

contêm proporções sensivelmente iguais de feldspatos (ortoclase e plagioclase). Encontram-

se, com frequência, plagioclases em via de microclinização e a associação paralela da 

moscovite e biotite. O maciço do Piornal faz parte da Mancha de Pomares e cujas 

características são as de um granito de grão muito grosseiro e com fraca individualização dos 

megacristais de feldspato. Este tipo de granito não é mais do que um fácies do granito 

porfiróide. Devido à presença destes megacristais de feldspato, a rocha apresenta uma cor 

leuco a leucomesocrática, de tom azulado quando sã. Para além dos feldspatos, todos os 

outros constituintes mineralógicos deste granito (quartzo, micas- biotite e moscovite) 

apresentam, dada a sua dimensão, uma fácil identificação à vista desarmada. Como minerais 

secundários podem ocorrer caulinite, sericite e clorite como minerais resultantes de alteração 

dos feldspatos. A biotite e o clorite possuem geralmente halos pleocróicos desenvolvidos, 

alguns deles com núcleo visível de zircão e apatite. 

 

 

                   

                                                                                                       Figura 10 – Vista da pedreira do Piornal. 

 

Figura 9 – Localização da aldeia da Arrifana 

(©Google Maps 2009). 



                                                                                                                 Trabalho Desenvolvido 

 - 28 - 

4.2. Material de Ensaio 

 

De seguida apresentam-se os materiais seleccionados para as medições de radão. 

 

Britas graníticas 

Foram alvo de medição britas de diferente granulometria em que a dimensão dos seus 

agregados varia de uma dimensão mínima (d) a uma dimensão máxima (D), d-D. Possuem 

minerais de idade geológica do Paleozóico (e não Carbónico como indicado no Anexo 1). O 

Quartzo e feldspato têm forma sub discoidal e angulosos com superfície rugosa. A Moscovite 

e biotite são de forma micácea e superfície lisa. As fichas técnicas dos agregados encontram-

se no Anexo 1. 

 

Pó de brita 0-6 mm 

Possui uma densidade aparente de 2,67 Mg/m
3
 (que é a massa média de um sólido por 

volume, na sua apresentação habitual ou específica para determinado lote, amostra ou ainda 

processo)  

 
Figura 11 – Amostra de pó de dimensão 0-6 mm. 

 

                 Brita 2-12 mm                                                                 Brita 6-20 mm 

 

       Densidade aparente de 2,65 Mg/m
3
                        Densidade aparente de 2,66 Mg/m

3
 

 

        
Figura 12 – Amostra de brita de dimensão 2-12 mm.           Figura 13 – Amostra de brita de dimensão 6-20 mm. 
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Brita 16-45 mm 

Possui uma densidade aparente de 2,65 Mg/m
3
. 

 

 
Figura 14 – Amostra de brita de dimensão 16-45 mm 

 

 

Saibro Granítico 

O termo saibro refere-se a um tipo de solo residual formado pela decomposição 

química de granitos ou gnaisses. A amostra foi recolhida de um dos taludes do campus do 

IPG, perto da ESTG (Figura 15). 

 

                  
             Figura 15 – Talude junto da ESTG.                                        Figura 16 – Amostra de saibro. 

 

Entulho 

Entulho resultante da destruição de uma parede divisória de um edifício constituído 

por blocos e reboco. 

 

 
Figura 17 – Amostra de entulho. 
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4.3 Randon Monitor – Modelo 1029 

 

Para a realização das medições presentes neste trabalho utilizou-se o aparelho Radon 

Monitor, Modelo 1029, da empresa Americana SUN NUCLAR Corporation (Figura 18). Este 

mede a concentração do gás radão em ambientes interiores de edifícios e habitações. É um 

equipamento que pertence ao IPG, nomeadamente ao Departamento de Civil da ESTG. Em 

conjunto com a medição da concentração de radão, também permite medir a temperatura, 

pressão atmosférica e humidade relativa do local. No Quadro 3 são apresentadas algumas 

especificações técnicas do aparelho. São também identificados movimentos efectuados com o 

aparelho. Permite seleccionar as unidades pretendidas Bq/m
3
 ou pCi/L para o radão bem 

como para a pressão e temperatura. 

Para a visualização dos resultados, o aparelho pode ser ligado através de um cabo a um 

computador (Figura 19), para onde são transferidos os dados em forma de tabela e gráfico. 

 

                    

      Figura 18 – Radon Monitor, Modelo 1029.                  

 

 

Quadro 3 – Algumas especificações do Radon Monitor, Modelo 1029. 

Descrição Valores 

Intervalo de medição 0,1 a 9999 pCi/l ou 1 Bq/m
3
 a 99,99 kBq/m

3
 

Precisão  +/- 25% ou 1 pCi/l, podendo ser maior após 24 horas 

Detector Fotodiodo difusão-junção 

Intervalo de medição Intervalos de 0,5; 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 ou 24 horas 

Duração do teste 1, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100, 999 horas  

Sensibilidade  6 medições por hora por pCi/l 

Sensores ambientais Temperatura – 0 a 120 +/- Fº  

Pressão – 10 a 15 +/- 0,5 psi 

Humidade Relativa – 20 a 90 %  +/- 5% 

Figura 19 – Portas do aparelho para 

transferência dos resultados das medições. 

 

transferência dos resultados. 
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Principio de Medição  

O ar ambiente, contendo o gás radão, difunde-se pelas câmaras de detecção do 

aparelho. O espaço entre a base e a cobertura permite a livre passagem do ar pelo interior 

deste e o decaimento do radão emite partículas alfa, as quais são detectadas e contabilizadas 

pelo foto-díodo. Durante o teste, o número de contagens produzidas pelas partículas alfa são 

guardadas na memória e convertidas em concentração de radão (pCi/l) utilizando o factor de 

conversão do software do aparelho.  

 

 

4.4 Metodologia de Medição 

 

Para as medições foi então utilizado o equipamento Randon Monitor, modelo 1029. Os 

resultados obtidos foram medidos em períodos de 100 horas, que representa 4 dias e 4 horas 

com intervalos de medição de 30 em 30 minutos. Foi adoptado este intervalo de tempo porque 

se considerou o suficiente e significativo para originar dados válidos. Também se aproxima 

do tempo meia vida do radão (3,8 dias), sendo de interesse verificar algum comportamento 

relacionado com essa informação. 

As medições dos materiais foram realizadas num recipiente de 100 l (Figura 20), 

constituído de resina Epóxi, que é um plástico termofixo que se endurece quando se mistura 

com um agente catalisador ou "endurecedor".  

Realizaram-se alguns brancos para verificação das concentrações de radão padrão 

quando o recipiente é apenas vaporizado com azoto de modo a expulsar ar ambiente 

contaminado. 

As britas foram lavadas e secas antes de serem introduzidas no recipiente de medição. 

Para todas as medições dos diferentes materiais, foram pesadas amostras de 12 kg, que se 

considerou uma amostra significativa e suficiente para cobrir uniformemente o fundo do 

recipiente. Antes de se selar o recipiente, já com o aparelho colocado por cima das amostras 

(Figura 21), o seu interior foi vaporizado com azoto com o objectivo de eliminar ar do 

exterior, de modo a que as medições resultassem apenas da emanação de radão dos materiais 

e não do ar exterior que ali ficou aprisionado. Por fim selou-se o recipiente com a sua 

cobertura utilizando silicone, e a abertura para o fornecimento de electricidade ao aparelho foi 

coberta com fita de papel. Para se isolar ainda mais o recipiente, colocou-se dentro da estufa, 

inactiva (Figura 20). 
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Figura 20 – O recipiente colocado na estufa inactiva.                    Figura 21 – Colocação do aparelho de medição. 

 

Em conjunto com as concentrações de radão o aparelho mediu outros parâmetros que 

influenciam o seu comportamento, como a temperatura (ºC), a pressão atmosférica (hPa ou 

kPa) e a humidade relativa (%). Estes indicadores variam de acordo com as condições 

atmosféricas e do local de medição. 

 

 

4.5 Resultados das Medições 

 

Branco 1 – 4 de Abril a 8 de Abril 

Este branco foi realizado no laboratório de Microbiologia. Este laboratório foi 

construído em 2006 e encontra-se bastante isolado em relação ao ambiente exterior devido ao 

tipo de actividades experimentais que nele decorrem. Assim, seria de interesse verificar as 

concentrações de radão medidas no recipiente vaporizado com azoto e selado com silicone 

num local onde o ar circundante estaria, supostamente, mais isento do gás radão que noutros 

compartimentos. 

 

 
Gráfico 2 – Resultado do branco 1, Laboratório de Microbiologia. 
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As concentrações obtidas ao longo dos dias foram reduzidas, praticamente sempre 

abaixo dos 50 Bq/m
3
, verificando que os valores se repetem e vão de encontro com os 

resultados esperados tendo em conta a baixa possibilidade de contaminação do ar do 

laboratório (que existe tendo em conta que a 1ª contagem do aparelho foi de 102 Bq/m
3
) e 

possível infiltração no recipiente  

 

Tabela 4 – Dados estatísticos resultantes do branco 1, Laboratório de Microbiologia. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (kPa) Humidade Rel. (%) 

Média 17,2 20,5 90,1 72,9 

Mínimo 0,0 20,0 89,0 50,5 

Máximo 102,1 20,9 91,4 75,2 

Desvio Padrão 15,4 0,3 0,7 3,1 

 

Os dados da tabela 4 mostram que as oscilações no resto dos parâmetros foram pouco 

significativas não influenciando assim a concentração de radão. 

 

 

Branco 2 – 28 de Abril a 2 de Maio 

O segundo branco foi realizado no Laboratório 

de Geotecnia I (Figura 22), local onde decorreram todas 

as medições aos materiais seleccionados. Situa-se num 

piso térreo, possui valas de drenagem de água no chão e 

4 janelas, ou seja, muito menos isolado que o 

laboratório de microbiologia. 

 

                                                                                                                Figura 22 – Laboratório de Geotecnia I. 

 
Gráfico 3 – Resultado do branco 2, Laboratório de Geotecnia I. 
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Tabela 5 – Dados estatísticos resultantes do branco 2, Laboratório de Geotecnia I. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (kPa) Humidade Rel.(%) 

Média 91,7 20,9 90,6 64,4 

Mínimo 12,8 20,5 90,2 55,3 

Máximo 229,7 21,6 91,2 65,5 

Desvio Padrão 41,0 0,3 0,3 1,8 

 

Em comparação com o branco 1 as concentrações observadas são ligeiramente 

superiores, mas ainda assim maioritariamente abaixo dos 200 Bq/m
3
. Esta diferença significa 

que apesar de vaporizado e isolado, o ar interior do recipiente é levemente influenciado pelo 

ar circundante do laboratório. 

 

 

Pó de brita 0-6 mm – 6 de Maio a 10 de Maio 

 

 
Gráfico 4 – Resultado das medições da brita 0-6 mm. 

 

 

Tabela 6 – Dados estatísticos resultantes das medições da brita 0-6 mm. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (hPa) Humidade Rel. (%) 

Média 883,7 20,8 904,4 69,0 

Mínimo 76,6 20,1 901,8 60,1 

Máximo 1748,3 21,1 908,5 69,5 

Desvio Padrão 414,8 0,2 1,4 1,1 

 

As concentrações ao pó de brita revelaram um comportamento em crescendo esperado, 

pois não havendo ventilação do recipiente dá-se uma acumulação do gás radão. Os valores são 

muito elevados, com uma média de 883 Bq/m
3
. Os parâmetros ambientais revelam uma 

estabilidade que não interfere com os resultados. 
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Brita 2-12 mm – 22 de Maio a 26 de Maio 

 

Gráfico 5 – resultados da medição da brita 2-12 mm. 

 

Tabela 7 – Dados estatísticos resultantes da medição da brita 2-12 mm. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (hPa) Humidade Rel. (%) 

Média 677,2 19,2 903,3 41,2 

Mínimo 229,7 18,5 898,4 36,6 

Máximo 1174,0 22,8 909,9 48,9 

Desvio Padrão 198,8 0,8 3,5 3,1 

 

As concentrações da brita 2-12 mm revelaram uma evolução dentro do esperado, pois 

não havendo ventilação do recipiente dá-se uma acumulação do gás radão. Os valores são 

elevados, com uma média de 677 Bq/m
3
, mas um pouco inferiores ao do pó de brita. Os 

parâmetros ambientais revelam uma estabilidade que não interfere com os resultados. 

 

 

Brita 6 – 20 mm – 23 de Abril a 27 de Abril 

 
Gráfico 6 – Resultados da medição da brita 6-20 mm. 
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Tabela 8 – Dados estatísticos resultantes da medição da brita 6-20 mm. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (hPa) Humidade Rel. (%) 

Média 458,2 20,6 916,2 67,2 

Mínimo 191,4 20,0 910,2 66,5 

Máximo 740,2 21,1 921,1 67,8 

Desvio Padrão 100,7 0,3 2,8 0,3 

 

As concentrações da brita 6-20 mm revelaram uma evolução mais uniforme, com uma 

diferença entre o máximo e mínimo de radão mais próximos que as britas anteriores. Os 

valores são altos, mas inferiores ao do pó de brita, e brita 2-12 mm com uma média de 458 

Bq/m
3
. Os parâmetros ambientais revelam uma estabilidade que não interfere com os 

resultados. 

 

 

Brita 16 -45 mm – 23 de Junho a 27de Junho 

 

Gráfico 7 – Resultados da medição da brita 16-45 mm. 

 

Tabela 9 – Dados estatísticos resultantes da medição da brita 16-45 mm. 

 Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (hPa) Humidade Rel. (%) 

Média 588,4 23,4 912,3 65,7 

Mínimo 25,5 22,5 908,2 65,0 

Máximo 1071,9 23,9 916,7 66,7 

Desvio Padrão 235,8 0,3 1,7 0,3 

 

As concentrações da brita 16-45 mm revelaram uma evolução em crescendo, com uma 

diferença entre o máximo e mínimo de radão muito significativa. As concentrações são 

elevadas, e ligeiramente superiores aos da brita 6-20 mm com uma média de 588 Bq/m
3
. Os 

parâmetros ambientais revelam uma estabilidade que não interfere com os resultados. 
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Para melhor se perceber as diferenças de concentração das medições das diferentes 

britas, o Gráfico 8 reúne os quatro resultados e foram-lhe adicionadas as linhas de tendência 

polinomial de 3º grau. 

 
Gráfico 8 – Comparação das medições dos quatro tipos de brita. 

 

 
Tabela10 – Dados estatísticos das concentrações de radão das 4 britas. 

 
Pó de brita 0-6 mm 

(Bq/m
3
) 

Brita 2-12 mm 

(Bq/m
3
) 

Brita 6-20 mm 

(Bq/m
3
) 

Brita 16-45 mm 

(Bq/m
3
) 

Média 883,7 677,2 458,2 588,4 

Mínimo 76,6 229,7 191,4 25,5 

Máximo 1748,3 1174,0 740,2 1071,9 

Desvio Padrão 414,8 198,8 100,7 235,8 

 

Seria de esperar que as britas de maior dimensão fossem as que emanassem menor gás 

radão, o que realmente se verifica pois as britas 6-20 mm e 16-45 mm são as que produziram 

valores mais baixos. Porém, a brita que revelou as concentrações mais baixas não foi a de 

maior dimensão (16-45 mm) mas sim a do calibre imediatamente inferior, 6-20 mm. Tal facto 

pode ser justificado pelo facto de o recipiente ter sido mal vaporizado ou selado, havendo 

assim contaminação do ar exterior. Ou então, tal facto pode dever-se à origem da brita, ou 

seja, pode ser proveniente de filões de rocha com características distintas das restantes 

amostras. 
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Saibro granítico – 29 de Maio a 2 de Junho 

 
Gráfico 9 – Resultado da medição do saibro granítico. 

 

Tabela 11 – Dados estatísticos resultantes da medição do saibro granítico. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (hPa) Humidade Rel. (%) 

Média 1352,3 19,6 907,4 67,0 

Mínimo 153,1 18,9 904,8 63,7 

Máximo 2590,5 20,0 911,9 67,3 

Desvio Padrão 587,1 0,2 1,8 0,4 

 

 As concentrações de radão registadas pelo saibro reflectem o efeito de acumulação do 

gás resultando um gráfico em crescendo. Os valores são muito elevados e superiores aos das 

britas, com uma média de valores de 1352 Bq/m
3
. Apesar do saibro ser um produto de 

decomposição do solo que também deu origem às britas, devido aos seus grãos mais pequenos 

e à sua antiguidade as concentrações de gás radão são mais relevantes. 

 

 

Entulho – 30 de Junho a 4 de Julho  

 
Gráfico 10 – Resultados da medição do entulho. 
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Tabela 12 – Dados estatísticos resultantes da medição do entulho. 

  Radão (Bq/m
3
) Temperatura (Cº) Pressão (kPa) Humidade Rel. (%) 

Média 368,7 24,4 91,1 64,9 

Mínimo 89,3 23,8 90,8 63,7 

Máximo 625,3 25,1 91,3 65,5 

Desvio Padrão 89,1 0,4 0,1 0,5 

 

Em comparação com o material granítico as concentrações observadas são 

visivelmente inferiores, mas ainda assim com uma média de valores de 368 Bq/m
3
.  

 

 

Medição de espaços interiores 

Como o saibro apresentou valores elevados de radão (tal como as britas), e estando a 

ESTG rodeada destes elementos, as medições realizadas pela Professora Ana Maria Antão 

que se apresentam de seguida, reflectem o impacto destes materiais nos valores de 

concentração do gás radão no edifício. 

 

 

Gabinete 76  

Uma das medições levadas a cabo foi no gabinete 76 (Figura 22), situado do 1º andar 

do Departamento de Civil. Um espaço com uma dimensão aproximada de 10 m x 5 m x 2,7 m 

e duas janelas. 

 

 

Figura 23 – Gabinete 76, Departamento de Civil. 
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Gráfico 11 – Resultados da medição da concentração de radão do gabinete 76 (ANTÃO A. M., 2008). 

 

Pela interpretação do Gráfico 11, é possível observa rum padrão, no qual se regista um 

aumento gradual da concentração de radão durante a noite, onde se atingem os valores mais 

elevados e uma diminuição dessa concentração durante o dia. É de assinalar que o limite 

previsto pelo Decreto-Lei nº79 de 4 Abril de 200 que é de 400 Bq/m
3
 é largamente 

ultrapassado durante o período da noite, mas também, e o mais importante, durante o período 

de utilização do espaço. 

 

Laboratório de Águas 

O Laboratório possuía 6 valas de drenagem de água no piso (Figuras 23 e 24), com 

dimensões de cada vala de 24 cm x 19 cm. Em 5 valas existe uma abertura de canalização 

com um diâmetro de 8 cm. Uma das valas tinha uma tubaria de PVC dentro. As outras 5 

encontram-se abertas para o exterior. 

 

                                     
Figuras 24 e 25 – Valas de drenagem no laboratório (ANTÃO A. M., 2008). 
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Gráfico 12 – Resultado da medição de radão no laboratório de águas (ANTÃO A. M., 2008). 

 

As concentrações de radão no laboratório de águas resultaram ser elevadíssimas na 

ordem dos 3000 Bq/m
3
, com máximos de 4000 Bq/m

3
, infringindo os 400 Bq/m

3
 como limite 

legal, mesmo durante o período diurno. As possíveis explicações poderão ser a presença das 

valas, como também o facto de estar num piso térreo De salientar que o padrão dia/noite não é 

muito evidente nestas medições. 

Perante esta situação as seis valas foram tapadas com cimento e com linóleo com o 

objectivo de minimizar possíveis entradas do gás e diminuir a sua concentração no 

laboratório. Depois desta acção efectuou-se outra medição. 

 

 
Grafico 13 - Resultado da medição de radão no laboratório de águas após a selagem das valas 

(ANTÃO A. M., 2008). 

 

De acordo com os resultados do Gráfico 13, pode-se verificar uma diminuição das 

concentrações de radão, registando-se máximos na ordem dos 3000 Bq/m
3
, ainda assim são 

valores muito elevados. Nesta medição verifica-se claramente o padrão dia/noite na variação 

dos valores. Este facto pode provar, de certa forma, que as valas eram uma fonte significativa 

de entrada deste gás no espaço pois quando estas estavam abertas, apesar de durante o dia 

haver a natural renovação de ar, esta não se traduzia numa visível diminuição do gás radão no 

laboratório, pois as valas eram um fonte continua de contaminação. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Para validar os resultados obtidos teria de se verificar a repetibilidade dos valores 

através da realização de mais medições aos mesmos materiais, tal não foi possível devido à 

falta de tempo. 

De acordo com COTHERN e SMITH, várias experiências demonstram que a 

distribuição dos núcleos do 
238

Urânio em solos derivados da alteração de granitos estava 

directamente relacionada com o tamanho das partículas desse solo, como se pode observar no 

Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Distribuição dos isótopos da série do urânio num solo granítico em função da granulometria desse 

solo (COTHERN e SMITH, 1987). 

 

Dois solos com teores semelhantes de rádio nos seus valores, pode gerar 

concentrações muito diferentes de radão, em função do tamanho dos seus grãos. Assim, as 

concentrações dos núcleos do urânio, radão e chumbo aumentam quanto menor for a 

dimensão dos grãos A superfície dos grãos joga um papel importante pois a área de superfície 

específica por grama de solo aumenta com a diminuição do tamanho dos grãos.  

Tal facto verificou-se com o presente trabalho. Comparando os resultados da 

concentração de radão emitido pelas britas, estes vieram demonstrar que a dimensão do 

agregado influencia a produção deste elemento. Assim, verificou-se que o pó de brita 0-6 mm 

(de menor dimensão) foi o que originou valores mais elevados pois o reduzido tamanho dos 

grãos facilita a libertação do gás radão, já que os minerais se encontram mais perto da 

superfície e porque quanto menor a granulometria, maior a área de superfície específica de 

libertação do gás. As restantes britas, 2-12 mm e 6-20 mm, obtiveram-se os resultados 

esperados de acordo com o seu tamanho, à excepção da brita 16-45 mm (de maior 

granulometria), em que a média dos seus valores de radão não é a mais baixa. Tal facto pode 

ter sido devido a contaminação do ar no recipiente antes e/ou após a selagem deste.  
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 Os resultados obtidos da mensuração de radão do saibro granítico puseram em 

evidência o seu grande potencial para produzir gás radão pois é um material comum 

circundante da ESTG, tal como a rocha granítica, o que se reflectiu nos elevados valores 

resultantes das medições efectuadas ao ar interior do gabinete 76 e do laboratório de águas. 

 

Tanto as britas como o saibro, são materiais de construção, e estão presentes nos 

edifícios e habitações e apesar de se terem registado valores muito significativos de radão, 

quando incorporados com outros materiais o seu potencial de contaminação reduz-se, como 

foi possível comprovar com a medição de radão do entulho. A amostra estudada era 

constituída por blocos, cimento e reboco mas seria necessário promover medições sobre 

outros tipos de resíduo de demolição e construção, para se perceber a contribuição de radão 

dos vários materiais de construção. 

  

Perante o risco para a saúde que representa o radão e perante os valores medidos quer 

nos materiais de construção, quer nos ambientes interiores, deverá pôr-se em prática técnicas 

de mitigação. 

As principais técnicas de mitigação do radão no interior de edifícios traduzem-se numa 

redução do seu teor e não na sua completa eliminação. O mecanismo básico que traz o gás 

para uma habitação é o diferencial de pressão entre o ambiente interior e o exterior. A pressão 

no interior das habitações é geralmente um pouco menor que a pressão exterior. Este 

diferencial de pressão aumenta no Inverno, devido à subida do ar aquecido das habitações. 

Nas partes mais baixas das casas – por vezes aquelas que estão em contacto como solo – a 

pressão é diminuída e cria um efeito de sucção que induz o gás radão para dentro da casa. Nos 

pisos superiores o ar aquecido sai pelo telhado.  

Existem quatro modos de reduzir a concentração do radão em interiores: por 

ventilação, por redução da sua entrada, por eliminação da sua fonte, por remoção do radão e 

dos seus produtos de decaimento (COTHERN e SMITH, 1987). 

 

Ventilação de espaços interiores 

Faz-se incrementando o fluxo de ar exterior para o interior da habitação. É um método 

simples, sendo necessário apenas a abertura de janelas para fazer entrar a corrente de ar. Este 

método permite também a neutralização da pressão. Não é muito aconselhável a sua utilização 

em climas extremos ou em habitações com sistemas de alarme (só entradas autorizadas). 
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Redução da entrada de radão 

Todas as aberturas e fissuras na estrutura de um edifício são caminhos preferenciais 

para a entrada de gás portador de radão, sendo que a sua selagem reduz a entrada deste gás.  

 

Remoção da fonte de radão 

A remoção implica a eliminação de produtos com urânio usados na construção ou 

fundações de um dado edifício. No caso de fundações a gravilha usada no aterro de fundação 

deve ser retirada e substituída por outra. 

 

Remoção do radão e dos seus produtos de decaimento do ar interor 

Através da utilização de certos tipos de filtro poder-se-á remover o radão e seus 

descendentes do ar interior. Este processo tem no entanto algumas limitações nomeadamente 

no verdadeiro impacto sobre a diminuição do risco de cancro de pulmão. 

 

Será importante o aprofundamento dos estudos realizados, com vista à confirmação do 

potencial de radão estimado em materiais de construção provenientes de rochas e solos 

graníticos, tal como a obrigatoriedade de medidas de minimização na construção de novas 

habitações, as quais poderão passar em parte pelas técnicas já descritas. De facto, é 

economicamente mais vantajoso adoptar medidas preventivas aquando da construção de 

novas habitações, do que medidas correctivas posteriormente.  

Assim, o gás radão na Guarda constitui um factor de risco ambiental a que as 

populações estão sujeitas, tornando-se necessário que seja de conhecimento público a 

existência deste perigo ambiental, tal como das medidas de mitigação possíveis de aplicar 

para a minimização dos seus efeitos. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 – Fichas técnicas dos agregados 
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