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O que é o radão? De onde provém?
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Radiação 
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Exposição e risco radiológico

Fonte: Instituto Tecnológico e Nuclear



Mapa do fluxo de 222Rn na Europa

Fonte: Radon and Environmental Radioactivity Group (University of Basel)



Mapa do fluxo de 222Rn em Portugal

Legenda: Radão (Bq/m3)
[médias anuais por concelho]
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Locais com concentrações superiores a 400 Bq/m3. 

Fonte: Instituto Tecnológico e Nuclear

A unidade de medida da concentração de radão 

no ar é o Bq /m3 (Becquerel por metro cúbico).

1 Bq corresponde a uma desintegração nuclear 

por segundo. 



Carta litológica de Portugal

Legenda:



Cientistas em Acção…



Material:
- amostras rochosas: rocha com 

minério de urânio, granito, xisto e 

sienito nefelínico

- martelo

- escopro

- caixas de plástico 

- frascos de vidro

- x-acto

- detectores de radiação CR39

- massa tipo Bostik

- solução de hidróxido de sódio 

(concentração de 240g/dm3)

- água destilada

- tubos de ensaio

- manta de aquecimento

- gobelé

- termómetro
- lâminas e microscópio óptico comum

Material



1ª Etapa – Preparação das amostras rochosas

Métodos



Métodos

2ª Etapa – Preparação dos detectores de radiação
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Métodos
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3ª Etapa - Revelação dos detectores de radiação



4ª Etapa – Análise comparativa do número de impactos de partículas α

Métodos
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Resultados

Ampliação total: 160 x

Controlo



83 283 451

Resultados

Detector não irradiado

Controlo



83 283 451

Resultados

Detector irradiado por
bastantes partículas α

Minério de urânio
Origem: Urgeiriça



83 283 451

Resultados

Granito
Origem: Viseu

Detector irradiado por
muitas partículas α



83 283 451

Resultados

Sienito nefelínico
Origem:
Sª Monchique

Detector irradiado por
algumas partículas α



83 283 451

Resultados

Xisto
Origem: Sª Caldeirão

Detector irradiado por
poucas partículas α



• As rochas características das serras algarvias – sienito 
nefelínico e xisto argiloso – apresentaram, em termos 
relativos, uma reduzida emissão natural de radão.

• As rochas ricas em minério de urânio e os granitos 
provenientes da região Viseu, tal como era esperado, 
emitiram maiores quantidades de radão.

Discussão e Conclusões

• Há uma relação directa entre as litologias que afloram 
numa dada região e o fluxo de radão.



Já está!!!


