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Resumo: A radiação em materiais de construção, 

junto à que provém do solo, é a responsável pela maior 

parte de exposição à radiação a qual os seres humanos 

se submetem diariamente. Este estudo trata da análise e 

distribuição dos radionuclídeos primordiais em tijolos 

através da técnica de espectrometria gama.  

 

1. Introdução 
Os materiais de construção que têm maiores 

probabilidades de emitirem radiação são os feitos de 

arenito, concreto, tijolo, pedra natural, gesso ou granito 

pois contêm elementos radioativos que naturalmente 

fazem parte de sua composição como rádio, urânio e 

tório. Todos os materiais de construção originários de 

minerais contêm uma certa quantidade de 

radionuclídeos [1].  

O tijolo é um material de construção feito com 

massa de barro cozida, que permite erguer muros e 

outras estruturas. Atualmente o tijolo é feito de argila 

que combina silicatos e outros minerais [2]. 

O estudo da distribuição da radiação natural 

encontrada nos materiais de construção fornece 

informações úteis para a construção civil, uma vez que 

são presentes diversos materiais que misturados com a 

radiação proveniente do solo da obra acarretam o 

aumento do nível de dose radioativa. 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Preparo das amostras 
Para dar início à aquisição de dados, foram 

preparadas 3 amostras de tijolo de massas 70,72 g, 

66,93 g e 67,93 g. Inicialmente o material foi triturado 

tornando possível o manuseio do produto e sua 

homogeneização. 

O equipamento utilizado para a aquisição de 

dados necessita que suas amostras estejam secas. 

Portanto, foi necessário após a homogeneização levar e 

colocar a amostra em uma estufa, local onde a amostra 

permaneceu sendo aquecida a 100°C por 

aproximadamente 5 dias consecutivos até que atingisse 

uma massa constante, indicando a ausência de umidade 

na amostra. Posteriormente, as amostras são colocadas 

em recipientes apropriados e vedados para sua análise. 

 

2.2 Aquisição de Dados 
A técnica adotada neste projeto para aquisição 

de dados é a de espectroscopia gama, onde através de 

uma análise não destrutiva é possível identificar e 

quantificar os isótopos emissores de raios gama em uma 

amostra.  

 A amostra já preparada foi posicionada no 

detector de cintilação de NaI(Tl) situado na Laboratório 

de Física das Radiações do Centro Universitário da FEI, 

que mostra os dados através do programa GENIE 2000, 

disponível no computador do laboratório. No próprio 

programa foi selecionada a opção de contagem por 24h. 

Para que a radiação do ambiente não interferisse nos 

dados obtidos da amostra, previamente o detector foi 

fechado sem nenhuma amostra e então realizada a 

contagem do fundo, que mais tarde seria descontada dos 

dados obtidos das amostras. Com os dados e espectro da 

amostra realizados, o arquivo gerado foi salvo em dois 

formatos diferentes, um para análise no próprio 

programa e o outro para análise nos programas ORIGIN 

e EXCEL [4]. 

O espectro gerado pelo programa GENIE 2000 

relaciona as contagens dos fótons que foram registrados 

no detector em função dos canais que estão relacionados 

aos canais de energia do detector. No espectro, cada 

pico constatado permite a identificação de picos de 

energias de determinados radionuclídeos [3]. 

Neste trabalho observam-se os picos 

característicos do 40K, 238U e 232Th que equivalem às 

energias de 1460 KeV, 1764 KeV e 2614 KeV 

respectivamente. 

 

3. Resultados 
Nos gráficos a seguir, realizados através do software 

ORIGIN, é possível observar a quantidade de cada 

radionuclídeo em cada amostra desprezando a radiação 

de fundo. 

Um exemplo de gráfico obtido para uma das 

amostras de tijolo é mostrado na figura 1, onde nota-se 

que há uma maior presença do radionuclídeo 40K, uma 

vez que o pico de 232Th e de 238U que aparece na 

amostra é inferior e em sua maior parte interferência do 

fundo, por isso o gráfico de fundo encobre o da amostra. 

Na figura 2 o gráfico mostra a junção de todas as 

amostras com o intuito de possibilitar ver a diferença 

entre eles. Contudo, nota-se que todos os picos estão 

praticamente sobrepostos. Isso mostra que não há 

grande diferença entre as amostras de tijolo quando 

relacionadas aos radionuclídeos primordiais. 

 
Figura 1 - Gráfico da amostra TJ-1 e fundo. 
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Figura 2 - Gráfico de todas as amostras de tijolo. 

 

Na tabela 1 observam-se os valores médios 

para a atividade das três amostras utilizando a equação 

(1).  

 
 

Tabela 1 – Valores médios para atividade. 

Radionuclídeo 
Atividade 

(Bq.Kg-1) 
40K 1,60 ± 0,21 

238U 0,102 ± 0,024 

232Th 0,416 ± 0,027 

 

Na tabela 2 a seguir notam-se os resultados de 

valores médios de dose efetiva para os radionuclídeos. 

A dose efetiva está relacionada à quantidade de radiação 

absorvida por um ser humano quando um objeto 

radioativo, nesse caso o tijolo, está a 1 metro do chão. 

 

 
 

Tabela 2 – Valores médios para dose efetiva. 

Radionuclídeo Dose efetiva (mSv/ano) 

40K (410,7 ± 5,8).10-6 

238U (290,74 ± 0,33).10-6 

232Th (154,3 ± 1,0).10-5 

  

 Na tabela 3 estão os resultados encontrados 

para a concentração das amostras a partir da equação 3. 

 

 
 

Tabela 3 – Valores médios para concentração. 

Radionuclídeo 
Concentração 

(g.Kg-1) 

40K (610,4 ± 9,2).10-5 

238U (83,1 ± 6,1).10-4 

232Th 
(10,26 ± 

0,17).10-2 

 

4. Conclusões 
Durante este projeto de iniciação científica, 

pesquisas e análises realizadas contribuíram para o 

objetivo principal do trabalho, o de apresentar dados 

sobre a concentração em massa e em atividade, e a dose 

dos radionuclídeos primordiais, 40K, 232Th, 238U em 

amostras de tijolo através da técnica de espectroscopia 

gama. 

Através dos resultados de cálculos e de 

gráficos, a análise afirma que as amostras apresentaram 

quantidades superiores de 40K em comparação aos 

outros radionuclídeos. 

Os valores de dose do tório são relativamente 

maiores que os valores para os outros radionuclídeos, 

pois o tório é um elemento pesado, com muita energia, 

logo haverá maior interação de tal elemento. Segundo o 

“Proteção contra Radiação e Segurança das Fontes de 

Radiação: Padrões de Segurança Básico Internacional” 

do IAEA o limite de dose para materiais de construção 

no geral é de 1mSv/ano, logo, os valores das amostras 

estão abaixo do limite, visto que tal valor de referência 

ainda leva em conta diversos outros materiais usados 

numa construção [5]. Para que o valor de dose se 

tornasse significativo e prejudicial, a razão entre a área 

do pico obtido no programa GENIE 2000 e a massa da 

amostra deveria sofrer um aumento de 2447,40%. 
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