


Radônio
Um risco que precisa 

ser conhecido

Dra Yula de Lima Merola



Magnitude do Problema



Fatores de Risco



Radioatividade



Dose Efetiva
Tempo moradia

Dose efetiva (2,5 mSv/ano)

Dose efetiva a longo prazo pode 

promover mudanças no 

comportamento biológico.
carcinogênese

Mutações adaptativas (radioresistência 

e/ou doenças degenerativas)

(American Nuclear Society , 2001, BEIR, 2006



Radônio
• Gás radioativo liberado 

durante o decaimento natural 
de tório e do urânio.

• Ocorre naturalmente em 
rochas, solo e subsolo.

• Radônio-222 decai em 
elementos radioativos sólidos

• polônio-218 e polônio-214 -
emitem partículas alfa, que são 
altamente prejudicais em 
tecidos pulmonares e mucosas



Radônio: Efeitos para
Saúde• A inalação dos produtos 

de decaimento do 
radônio (partículas alfa).

• Agente cancerígeno do 
tipo 1.

• Produtos do decaimento 
de radônio danificam o 
DNA (mucosas, ossos, 
tecidos pulmonares).



Radiação Alfa

• Alta “energia de 
movimento

• Baixo poder de 
penetração.



Radônio: Efeitos para
Saúde10% das mortes por câncer relacionadas ao

radônio ocorrem entre os não fumantes.

Efeitos biológicos da radiação dependem:

concentração

Tempo de exposição, 

condições ambientais na altura da radiação

sensibilidade radiológica do sistema biológico,

fumante

(American Nuclear Society , 2001, BEIR, 2006)



Agências internacionais de saúde 

pública afirmam que radônio é um 

risco a saúde!



Nível de Radônio 
aceitável

• EUA: 148 Bq/m3

• Europa: 200 Bq/m3

• Organização Mundial de Saúde (OMS): 
<100 Bq/m3

IAEA, 2011,EPA, 2000, ICRP, 2009, WHO, 2009



Medição Radônio

• Dois Períodos:
• Primavera e 

verão

• Outono e 
inverno

• Duração: Seis 
meses
em cada 
período.

UNSCEAR, 2000 , WHO 2000



Mitigação
 Medição 
 Abaixo de 100 Bq/m3, nenhuma 

ação é necessária.
 100 a 200 Bq/m3, realizar 

acompanhamento a longo prazo
 Acima de 300 Bq/m3, fazer 

intervenção

 Vedação por si só é ineficaz.

 despressurização do solo é o 
mais comum e eficaz método 
de redução de radônio



Evidências Científicas



Exposição ao Radônio no 
Brasil

Não existe um levantamento nacional

Não tem representatividade nacional

Brasil possui solo rico em U e Th



Pesquisa de Radônio no 
Brasil

http://www.cnenpc.gov.br/#!publicacoes-relatorios/c20r1



Minas Gerais, 2013



Resultados Planalto de 
Poços de Caldas

• Total no Mundo: 2,4 mSv/ano

• Total no Planalto:  3,6 mSv/ano

• Há maneiras de diminuir o valor da dose?
• Raios cósmicos: Não

• Gama terrestre: Não

• Inalação: Sim: habitação saudável.

• Ingestão: Sim: demanda estudo locais,
alimentação saudável.



Normas Regulamentadoras

• Não existem normas obrigatórias aplicáveis para 

concentrações de radônio no interior das 

residências

• A Vigilância em Saúde não tem autoridade para 

ordenar um proprietário (ou alguém) para mitigar 

uma propriedade.



CONCLUSÃO
 Políticas de investigação e mapeamento dos 

locais quanto ao risco de exposição a esse gás. 

 Diretrizes para reduzir o risco à exposição a esse 
gás, tais como:

 incentivo à construção de edifícios resistentes ao 
gás

 melhorias nos seus sistemas de ventilação. 

 Políticas de conscientização e educação da 
população sobre o que é o Rn, seus riscos e como 

a população pode evitá-lo.
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