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Resumo: Este projeto de pesquisa visa o estudo da 

atividade de radiação gama proveniente de 

radionuclídeos naturais presentes em amostras de 

materiais de construção, as quais são geradas de matéria 

prima de diferentes formações rochosas, utilizadas na 

indústria de construção civil. Neste trabalho foram 

analisadas amostras de areia, brita, cal e cimento, tendo 

sido verificado que a maior atividade de radiação 

natural é proveniente da brita. 
 

1. Introdução 
Os materiais utilizados em construção civil têm 

como matéria prima diversas formações rochosas onde 

são encontrados radionuclídeos naturais [1]. Esses 

radionuclídeos estão presentes nos solos, mas os níveis 

de radiação variam de acordo com o tipo e origem de 

rocha. Os níveis de radiação mais elevados são 

encontrados em rochas ígneas e os níveis mais baixos 

em rochas sedimentares. Por esse motivo esse projeto 

visa a análise da radiação gama proveniente dos 

decaimentos do núcleo 
40

K e os núcleos das séries do 
238

U e 
232

Th, presentes em amostras de materiais 

utilizados na construção civil. Para a aquisição de dados 

foi utilizado o detector cintilador de NaI(Tl), e a técnica 

de espectrometria de raios gama. Para a estimativa da 

dose de radiação natural recebida por um adulto exposto 

a um metro de um solo contendo o material estudado, 

foi determinada a atividade radioativa e a dose efetiva, a 

qual considera um fator peso para a energia do raio 

gama, e que 70% desta dose é efetivamente absorvida 

[1]. Os fatores para 
40

K, 
232

Th e 
238

U são 0,0417, 0,462 e 

0,604 (nGy/h)/(Bq/kg), respectivamente. 

  

2. Metodologia 
Neste projeto foram analisadas amostras de areia, 

cimento, brita e cal, de dois fornecedores diferentes. 

Após a correção da granulometria (homogeneização), as 

amostras foram colocadas em uma estufa por 24 horas, à 

100°C, garantindo a perda total de água.  As amostras e 

o fundo de radiação ambiente ficaram em detecção por 

24 horas, e padrões da Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA), utilizados na quantificação de 

radionuclídeos naturais, por 8 horas [1]. As amostras 

foram analisadas em triplicata. Os espectros de raio 

gama de cada amostra foram calibrados e em seguida 

foi subtraído o espectro do fundo do ambiente. Foram 

feitos os cálculos das atividades de cada amostra para 

em seguida ser realizado o cálculo da dose efetiva de 

radiação [1].   
 

3. Resultados 
A Figura 1 apresenta o espectro de energia de raios 

gama característicos dos radionuclídeos naturais 

presentes nas amostras analisadas. A Tabela I apresenta 

a atividade radioativa para cada amostra. 

Figura 1 – Espectros de raio gama obtidos para 

amostras dos quatro materiais de construção analisados. 
 

Tabela I – Atividade das amostras. 

Material 
Atividade 40K  

(Bq/Kg) 

Atividade 238U 

(Bq/Kg) 

Atividade 232Th 

(Bq/Kg) 

Areia a 303 ±13 5,9±4,2 50±11 

Areia b 337±10 4,3±2,2 58,7±4,7 

Brita a 925±18 17,8±2,3 43,2±2,0 

Brita b 994±33 8,8±1,8 29,51±0,59 

Cal 1 37,0±3,4 0 4,7±1,4 

Cal 2 739±14 8,9±2,3 23,1±1,8 

Cimento 1 245,1±5,9 60,6±1,9 18,46±0,35 

Cimento 2 189±12 33,1±3,6 17,8±1,7 

Os resultados apresentados mostram que a brita 

e o cal de um dos fabricantes apresentam a maior 

atividade devido a presença do radionuclídeo 
40

K. 

Aplicando os fatores de conversão para determinar os 

valores da dose efetiva de radiação, é possível afirmar 

que as maiores doses efetivamente absorvidas são 

referentes a brita e areia b, com (0,447±0,006) mSv/ano 

e (0,316±0,026) mSv/ano, respectivamente. 

 

4. Conclusões 
Foi possível estimar a radiação natural nos materiais 

de construção estudados, sendo que a areia e a brita 

apresentam a maior contribuição de 
232

Th. Os valores de 

dose efetiva encontrados estão abaixo da média 

internacional indicada no UNCEAR, determinada entre 

0,3 e 1,0 mSv/ano.  
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