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RESUMO

No presente estudo foi realizado monitoramento de radônio em cavernas
distribuídas em três parques estaduais de São Paulo. As concentrações de radônio foram
determinadas nas cavernas Morro Preto e Santana pertencentes ao Parque Estadual
Turístico do Alto Ribeira (PETAR), na caverna do Diabo pertencente ao Parque Estadual
de Jacupiranga (PEJ) e na caverna Colorida localizada no Parque Estadual Intervales (PEI).
O monitoramento abrangeu medidas entre Abril de 2009 e Junho de 2010. As
concentrações de radônio foram determinadas utilizando a técnica de detecção passiva com
detectores de traços nucleares do estado sólido tipo CR-39 e câmaras de difusão NRPB. Os
detectores foram expostos em períodos variando desde 30 até 150 dias.
As concentrações de radônio variaram de 132 Bq/m3 a 9456 Bq/m3. Os
resultados das concentrações de radônio foram analisados juntamente com informações
sobre quantidade de chuvas no local monitorado, valores de temperatura interna e externa
ao ambiente da caverna Santana e informações da literatura de chuva e temperatura na
região para uma possível relação entre as variações nos níveis de radônio e informações
climáticas.
A determinação de
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Ra em amostras de água coletadas em algumas cavernas

e rios da região e de radônio emanado da estalactite coletada na caverna Santana permitiu
verificar que o radônio nas cavernas é proveniente das rochas das paredes.

A verificação do equilíbrio radioativo entre
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expostos foi prejudicada pelas altas densidades de traços, comprometendo a eficácia da
metodologia empregada.
A dose efetiva anual foi calculada adotando três valores obtidos da literatura
para o fator de equilíbrio. Para o cenário mais realista com fator de equilíbrio igual a
0,5 e considerando 52 semanas de trabalho, a dose efetiva anual foi de 5,1 mSv/a.
Para o pior cenário que simula uma situação extrema adotando fator de
equilíbrio igual a 1 e 52 semanas de trabalho, a dose efetiva anual é 10,2 mSv/a.
Também com informações recebidas de uma empresa de monitoria da região
sobre as horas que seus guias turísticos gastam mensalmente no interior das cavernas, foi
feita estimativa de dose que resultou em uma dose efetiva anual total de 8,5 mSv/a para
fator de equilíbrio 0,5 e, para a pior situação o resultado foi de 17,0 mSv/a para fator de
equilíbrio 1.
Todas as estimativas de doses mantiveram-se abaixo do limite para dose
efetiva anual para exposição ocupacional de 20 mSv/a recomendado pela Comissão
Internacional de Proteção Radiológica.
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ABSTRACT

In the present study it was carried out the monitoring of radon in caves
distributed among three state parks of Sao Paulo. The radon concentration were
determinate in Morro Preto and Santana caves, located at PETAR – Parque Estadual
Turístico do Alto Ribeira (High Ribeira River Tourist State Park), Diabo cave, situated in
PEJ – Parque Estadual de Jacupiranga (Jacupiranga State Park) and Colorida cave located
in PEI – Parque Estadual Intervales (Intervales State Park PEI).
The monitoring covered measurements between April 2009 and June 2010.
Radon concentrations were carried out by using the technique of passive detection with
CR-39 solid state nuclear track detectors and NRPB diffusion chambers. The detectors
were exposed in periods ranging from 30 to 150 days.
Radon concentrations varied from 132 Bq/m3 to 9456 Bq/m3. The values of
radon concentrations were analyzed together with information about rainfall and internal
and external temperature values of the Santana cave environment and regional literature
values for a possible relationship between radon variations and weather information.
Both the determinations of 226Ra in water samples collected in some caves and
rivers and radon emanation from a stalactite collected at Santana cave allowed to verify
that the radon in the caves comes from the walls rocks.
The verification of the radioactive equilibrium between
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in the exposed detectors was prejudiced by the high tracks densities, committing the
methodology effectiveness.

The annual effective dose was calculated for three values obtained from the
literature for the equilibrium factor. Considering the most realistic scenario, with
equilibrium factor of 0.5 and 52 working weeks, the annual effective dose was 5.1 mSv/y.
Concerning the worst scenario, which simulates an extreme case, adopting an
equilibrium factor equal to 1 and 52 weeks of work per year, the annual effective dose is
10.2 mSv/y.
Also with information received from a monitoring company in the region about
the hours their touristic guides spent monthly inside the caves, it was estimated the
received dose that resulted in a total annual effective dose of 8.5 mSv/y, considering an
equilibrium factor 0.5 and, for the worst scenario of an equilibrium factor of 1, the result
was 17.0 mSv/y.
All estimated doses values are below 20 mSv/y, which is the upper limit of
annual effective dose for occupational exposure recommended by the International
Commission on Radiological Protection.
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