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RADIONUCLÍDEOS NATURAIS EM ÁGUAS MINERAIS 
COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE 

 

Orientador: Dr. Clovis Abrahão Hazin 

Co-orientadora: Dra. Eliane Valentim Honorato 

 

RESUMO 

 

 A legislação vigente no Brasil estabelece a obrigatoriedade da monitoração 

contínua das águas utilizadas para consumo humano, de forma a verificar e manter 

os padrões de potabilidade adotados. Nesse contexto, foram avaliados os níveis de 

226Ra, 228Ra e 222Rn em 8 marcas de águas minerais comercializadas na capital 

pernambucana e os resultados comparados com os limites estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde e pela Portaria n° 518, do Ministério da Saúde. As 

amostras de água foram classificadas de acordo com as concentrações de 222Rn 

estabelecidas pelo Código de Águas Minerais. As concentrações de 226Ra e 228Ra 

foram determinadas através da co-precipitação de rádio com sulfato de bário e 

posterior leitura em detector proporcional de fluxo gasoso. O método da cintilação 

em meio líquido, por outro lado, foi utilizado para determinar as concentrações de 

222Rn. As concentrações de 226Ra e 222Rn variaram de valores inferiores ao limite de 

detecção (57 mBq.L-1) a 118 ± 9,3 mBq. L-1 e de 5,3 ± 0,2 a 373,2 ± 7,2 Bq.L-1, 

respectivamente, enquanto as concentrações de 228Ra apresentaram valores abaixo 

do limite de detecção (12 mBq.L-1) em todas as amostras analisadas. O estudo 

mostrou que 71,4% das principais águas minerais comercializadas na cidade de 

Recife podem ser classificadas como não radioativas. Verificou-se também que não 

há correlação significativa entre as concentrações de 226Ra e 222Rn, podendo existir 

altas concentrações de 226Ra em águas classificadas como não radioativas, 

evidenciando a necessidade de se utilizar outros parâmetros para a caracterização 

dos seus teores de radioatividade. 

Palavras-chave: rádio, radônio, águas minerais, concentração de atividade.  



 

 

.NATURAL RADIONUCLIDES IN MINERAL WATERS CONSUMED IN 

THE CITY OF RECIFE – PE, BRAZIL 

 

Adviser: Clovis Abrahão Hazin 

Co-adviser: Eliane Valentim Honorato 

 

ABSTRACT 
 

 Current Brazilian legislation requires that all waters used for human 

consumption shall be analized to verify the degree of compliance to the established 

potability parameters concerning their radionuclide content. In this context, eight 

commercial brands of mineral waters sold in Recife-PE were analyzed for their 

natural radionuclide content. Results for 226Ra, 228Ra and 222Rn, the most important 

radionuclides present in these waters, were compared with the limits established by 

both national and international regulations. Water samples were classified according 

to the radon concentration limits established by the Code of Mineral Waters. The 

concentrations of 226Ra and 228Ra were determined by the co-precipitation method, 

whereas the liquid scintillation method was used to determine the concentration of 

222Rn. Activity concentrations of 226Ra were in the range of < 57 to 118 ± 9,3 mBq.L-1 

and 222Rn activity concentrations varied from 5,3 ± 0,2 to 373,2 ± 7,2 Bq.L-1. On the 

other hand, activity concentrations of 228Ra were lower than 12 mBq.L-1 for all 

analyzed samples. This study showed that 71,4% of the main mineral waters 

commercialized in Recife-PE can be classified as non- radioactive, according to the 

Code of Mineral Waters. Activity concentrations of 226Ra are not related to the activity 

concentrations of 222Rn so that high concentrations of 226Ra can occur in waters 

classified as non-radioactive; This means that other parameters must be used in 

order to characterize the levels of radioactivity in waters. 

Keywords: radium, radon, mineral waters, activity concentration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A medida dos níveis de radioatividade em águas minerais tem sido um tema 

frequentemente abordado em numerosos estudos realizados em vários países 

(XINWEI, 2006; VESTERBACKA et al., 2006). No Brasil, estudos visando a 

determinação dos teores de radionuclídeos em águas subterrâneas vêm sendo 

desenvolvidos em vários estados, tais como São Paulo, Rio de Janeiro e 

Pernambuco (OLIVEIRA et al., 2001; LUCAS; RIBEIRO, 2007). 

Dentre os nuclídeos analisados nestas águas, o 222Rn é um dos mais 

investigados, principalmente devido à sua grande contribuição para a exposição 

humana à radiação natural, cerca de 53% (UNSCEAR, 2000). Porém, a avaliação de 

outros radioisótopos como 226Ra e 228Ra, radionuclídeos solúveis e de meia-vida 

longa, faz-se necessária para uma melhor caracterização dos níveis de 

radioatividade permanente das águas, bem como das doses decorrentes da sua 

ingestão. 

Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Águas Minerais (ABINAM), 

Pernambuco é um dos maiores produtores de água mineral do País. O estado 

pernambucano é responsável por aproximadamente 10% de toda a produção 

nacional neste setor. Portanto, é de grande importância o estudo das características 

dessas águas, visando assegurar ao consumidor a qualidade do produto.  

Algumas medidas já foram tomadas nesta direção, como a implementação do 

selo fiscal pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no início do ano 

de 2009. Porém, as informações acerca das características e constituição das águas 

minerais comercializadas ainda são bastante reduzidas. O teor de radioatividade, 

por exemplo, um dos parâmetros utilizados como critério de classificação, baseia-se 

apenas nas concentrações de radônio na fonte de onde as águas são extraídas. 

Tais níveis são expressos em Mache, unidade definida em 1930 pelo Comitê 

Internacional de Padrões de Rádio para representar a concentração de radônio em  

1 L de água ou gás. Foi substituída pelo Becquerel em 1985. Uma unidade Mache 

corresponde aproximadamente a 13,5 Bq. L-1
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Desta forma, o presente estudo visa avaliar os níveis de 222Rn, 226Ra e 228Ra 

em águas minerais comercializadas na cidade de Recife, assim como correlacionar 

os teores de radioatividade com as características físico-químicas destas águas. 

 Com o desenvolvimento deste trabalho, tornar-se-á possível complementar 

dados obtidos em estudos anteriormente desenvolvidos no estado (SILVA, 1995; 

LIMA, 1996; SILVA, 2000), além de, com o uso de uma técnica alternativa de 

detecção de 222Rn em águas, possibilitar análises mais eficientes e resultados mais 

confiáveis, de modo a atender à legislação no que se refere à verificação da 

conformidade das águas minerais comercializadas aos padrões de radioatividade 

para água potável. 

A implementação da técnica de determinação do 222Rn através de cintilação 

em meio líquido, na Seção de Análises Radiométricas e Químicas do Centro 

Regional de Ciências Nucleares (SECARQ/CRCN), tornou possível a realização 

deste trabalho, bem como viabilizou para o laboratório mais uma ferramenta que 

possibilitará as análises deste nuclídeo com eficiência e rapidez.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A evolução do homem transcorreu em um ambiente naturalmente radioativo. 

Desde a origem da Terra, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, os radionuclídeos 

estão presentes em todas as matrizes. Estes podem ser de origem cósmica ou 

terrestre. Os raios cósmicos, constituídos principalmente de prótons de alta energia 

(cerca de 85%), partículas alfa (cerca de 14%) e íons pesados (cerca de 1%), ao 

interagirem com as camadas atmosféricas dão origem aos radionuclídeos 

cosmogênicos (BONOTTO, 2004). Com exceção do 14C, 3H e 22Na, elementos que 

participam do metabolismo humano, os radionuclídeos cosmogênicos contribuem 

pouco para as doses de radiação. Eles são principalmente utilizados como 

traçadores na atmosfera e nos sistemas hidrológicos. 

A exposição terrestre à radiação cósmica não ocorre de maneira uniforme. As 

zonas polares recebem um fluxo maior de partículas do que as zonas equatoriais, 

devido à presença do campo magnético terrestre, que desvia as partículas das 

regiões do equador (HEILBRON et al., 2004). A exposição também aumenta com o 

aumento da altitude, fazendo com que populações vivendo a alguns milhares de 

metros de altitude estejam expostas a níveis de radiação três a quatro vezes 

superiores àqueles a que estão expostos os que residem ao nível do mar 

(HEILBRON et al., 2004). Alguns radionuclídeos cosmogênicos são apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 Radionuclídeos cosmogênicos (UNSCEAR, 2000)  

Radionuclídeo 
Tempo de 

meia-vida (T1/2) 

Tipo de radiação 

e probabilidade 

de emissão (%) 

Razão de produção 

atmosférica 

(átomos.cm-2.s-1) 

3H 12,33 anos β (100 %) 0,25 

14C  5.730 anos CE* (100 %) 1,8 

22Na  2.602 anos CE* (100 %) 5,6 x 10-5 

35S  87,51 dias β (100 %) 1,4 x 10-3 

*CE: Captura Eletrônica 
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Os radionuclídeos de origem terrestre, que existem desde a formação do 

universo, são denominados radionuclídeos primordiais. Dentre eles, apenas os que 

apresentam tempo de meia-vida compatível com a idade da Terra podem ser 

encontrados nos dias atuais (BONOTTO, 2004). Na tabela 2 estão listados alguns 

radionuclídeos primordiais.  

Os níveis de radioatividade terrestre variam bastante, dependendo da 

concentração de atividade dos radionuclídeos presentes nas rochas, solo, água e 

alimentos. Os tipos de rocha, por exemplo, interferem na concentração de atividade. 

Freqüentemente os altos níveis de radiação na crosta terrestre são associados a 

rochas ígneas, como o granito, e os baixos níveis são associados a rochas 

sedimentares (GRAVES, 1987). 

  

Tabela 2 Radionuclídeos naturais de meia-vida longa (UNSCEAR, 2000)  

Radionuclídeo 
Tempo de meia-

vida (anos) 
Radionuclídeo 

Tempo de meia-

vida (anos) 

238U 4,50 x 109 113Tc 1,20 x 1013

235U 7,10 x 108 176Lu 2,2 x 1010

232Th 1,40 x 1010 180Ta >1,5 x 1012

40K 1,26 x 109 147Sm 1,05 x 1011

87Rb 4,8 x 1010 50V 6,0 x 1015

115In 6,0 x 1014 130La 1,12 x 1011

 

 

 Dentre os radioisótopos primordiais destacam-se o 238U, o 235U e o 232Th, por 

gerarem as três séries radioativas naturais, bem como o 40K e o 87Rb.  

As séries radioativas do urânio (238U, 235U) e do tório (232Th) são responsáveis 

pela maior parte da radioatividade encontrada na crosta terrestre. O urânio natural 

consiste quase que inteiramente do 238U (99,28%), contendo também 235U (0,71%) e 
234U (0,0054%) (WISSER; WILKEN, 2003). 
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A série do 238U (Figura 1), também denominada série 4n + 2, é a mais longa e 

mais importante entre as séries naturais, do ponto de vista de proteção radiológica. 

Ela apresenta 15 elementos, sendo oito emissores alfa e seis emissores beta. Além 

do 238U (T1/2 = 4,5 x 109 anos) outros dois elementos da série têm meia-vida longa, o 
234U com t1/2 de 2,5 x 105 anos e o 230Th com t1/2 de 8 x 104 anos. 

O 226Ra, sexto elemento da série do 238U, é um elemento de grande relevância 

no contexto de proteção radiológica. Ele apresenta meia-vida de 1.602 anos e após 

a emissão de uma partícula alfa de energia igual a 4,78 MeV, transforma-se em 
222Rn, único elemento gasoso da série.  

O 222Rn tem meia-vida de 3,8 dias e dá origem a uma série de elementos de 

meia-vida curta (218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po), os quais são também conhecidos como 

descendentes de meia-vida curta do 222Rn.  

 Nesta série também merece destaque o 210Po, que apresenta t1/2 de 138 dias e 

tem uma grande afinidade por tecidos moles. O 210Po, juntamente com o 210Pb são 

introduzidos no organismo humano pelos alimentos, especialmente peixes e 

crustáceos. 

 

 

 

Figura 1 Série do 238U  
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Por sua vez, o 235U, tempo de meia-vida de 7,1 x 108 anos, é precursor da série 

radioativa também conhecida como série do actínio (série 4n +3) (Figura 2). Esta 

série de decaimento é constituída por elementos que possuem baixa abundância 

isotópica e, portanto, apresentam pouca relevância em relação à dose de radiação 

natural.  

 

 

 

Figura 2 Série do 235U  

 

 

A terceira série radioativa é iniciada por um isótopo do tório (Figura 3). O tório, 

cujo conteúdo médio na crosta terrestre é de aproximadamente 8,5 ppm 

(WEDEPOHL, 1995), consiste em seis isótopos naturais: o 232Th, precursor da série 

radioativa de mesmo nome, e os isótopos 234Th, 231Th, 230Th, 228Th e 227Th, que são 

componentes intermediários das séries radioativas. A série do 232Th, t1/2 = 1,4 x 1010 

anos, é composta de 12 elementos entre os quais destaca-se o 228Ra, radionuclídeo 

de meia-vida longa (T1/2 = 5,7 anos).  

Esta série também apresenta um nuclídeo gasoso, 220Rn, com meia-vida de 

apenas alguns segundos e que, portanto, não tem uma maior relevância no contexto 

de proteção radiológica. A série culmina no isótopo estável 208Pb. 
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Figura 3 Série do 232Th  

 

 

Os outros radioisótopos primordiais, mas que não pertencem às séries 

radioativas, são o 40K e o 87Rb. O potássio apresenta três isótopos de ocorrência 

natural, 39K, 40K e 41K; porém apenas o 40K é radioativo. Devido ao fato do potássio 

ser um elemento essencial ao organismo humano, o 40K é ingerido juntamente com 

os isótopos não radioativos, sendo responsável por uma dose, no ser humano, de 

cerca de180 μSv.ano-1 (UNSCEAR, 2000). Por pertencer à mesma família do 

potássio na tabela periódica, o 87Rb pode ser facilmente incorporado, contribuindo 

para o aumento da exposição dos indivíduos à radiação ionizante. 

Seja ela de origem cósmica ou terrestre, a radioatividade natural é responsável 

por cerca de 70 % da exposição do homem à radiação ionizante, segundo a United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR,2000). 

Para a maioria dos indivíduos, a exposição à radiação natural excede a exposição 

decorrente de todas as fontes artificiais.  

Na Figura 4 observa-se que a principal contribuição para a exposição do homem, 

à radiação ionizante, é a radiação natural. A ICRP (International Commission on 
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Radiological Protection), em sua publicação de número 82, estima que a taxa de 

dose efetiva global atribuída à radiação natural é cerca de 2,4 mSv.ano-1(ICRP, 

2000). Nota-se também que, dentre os radionuclídeos naturais, o radônio é o 

responsável por mais da metade da exposição humana à radiação ionizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Contribuição das diversas fontes para a exposição do ser humano à radiação 

ionizante (UNSCEAR, 2000) 

 

 

2.1 Características dos isótopos de rádio e radônio 

 

O rádio (Z= 88) pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos e tem 

comportamento químico similar ao do bário. Na natureza existem quatro isótopos do 

rádio provenientes do decaimento de diferentes isótopos do tório (Tabela 3). 
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Tabela 3 Isótopos naturais do rádio e suas propriedades (UNSCEAR, 2000) 

 

 

O rádio é incorporado ao organismo humano através dos alimentos e da água, 

causando um aumento da dose devido à radiação interna. Estima-se que a 

quantidade de 226Ra em equilíbrio no esqueleto humano corresponda a 25 vezes a 

sua ingestão diária. Portanto, a ingestão diária de 1,85 x 10-1 Bq produzirá uma 

concentração no esqueleto de 4,625 Bq (CAMARGO; MAZZILLI, 1998).  

Devido ao fato do rádio ser um metal alcalino terroso, apenas seu estado 

divalente (+2Ra) é conhecido e, entre todas as espécies aquosas e sólidas 

conhecidas, apenas o RaSO4 e o íon +2Ra têm importância para o meio ambiente 

(WISSER; WILKEN, 2003). Por outro lado, os complexos RaOH+, RaCl- e RaCO3  

podem influenciar a mobilidade do rádio em solução (BONOTTO, 2004). 

O 226Ra é um dos elementos mais importantes da série do 238U. Como seu tempo 

de meia-vida é longo, o 226Ra cria sua própria série de decaimento, a qual inclui 

elementos importantes como o 222Rn e o 210Po. 

O 228Ra é o isótopo do rádio com o segundo maior tempo de meia-vida, 5,7 anos, 

apresentando, portanto, importância no contexto de proteção radiológica. Ele é um 

emissor beta, produto do decaimento do 232Th e, por ser isótopo do rádio, suas 

características geoquímicas são similares as do 226Ra. 

O radônio é um dos radionuclídeos naturais mais investigados em águas de 

consumo humano (LUCAS; RIBEIRO, 2007; VILLALBA et al., 2005). É um gás 

nobre, inodoro, insípido e está sempre associado aos minérios de urânio e tório 

(WISSER; WILKEN, 2003). Sua abundância na crosta terrestre é relativamente 

baixa, compondo apenas 6 x 10-16 % (GRAVES, 1987). Por ser um gás inerte, o 

Isótopo 
Série de 

decaimento 
Antecessor Meia-vida Isótopo filho 

226Ra 238U 230Th 1602 a 222Rn 

228Ra 232Th 232Th 5,75 a 228Ac 

224Ra 232Th 228Th 3,66 d 220Rn 

223Ra 235U 227Th 11,43 d 219Rn 
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radônio não forma compostos, porém, devido ao seu grande raio atômico           

(1,45 x 10-10 m), é adsorvido facilmente em substâncias como carvão e sílica gel 

(EPA, 1991). 

O radônio é constituído por três isótopos naturais, cujas características podem 

ser observadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 Isótopos naturais do radônio e suas propriedades (UNSCEAR, 2000) 

Isótopo Série de 
decaimento 

Antecessor Meia-vida Isótopo filho

219Rn  235U  223Ra  3,96 s  215Po  

220Rn 232Th 224Ra 55,6 s 216Po 

222Rn 238U 226Ra 3,82 d 218Po 

 

 

Observa-se que os isótopos 219Rn e 220Rn apresentam tempo de meia-vida curto, 

3,96 s e 55,6 s, respectivamente, sendo o 222Rn, com meia-vida de 3,8 dias, o 

radionuclídeo mais importante dentre os três isótopos, do ponto de vista de proteção 

radiológica e ambiental. Dessa forma, ele é comumente referido apenas como 

radônio. 

O 222Rn pertence à série de decaimento do 238U e é descendente direto do 226Ra. 

Ambos, 238U e 226Ra, estão presentes na maioria dos solos e rochas em 

concentrações bastante variadas. Através de um decaimento alfa (E= 5,489 MeV) o 
222Rn dá origem a uma série de radionuclídeos de tempos de meia-vida curtos. Os 

quatro primeiros filhos do radônio, 218Po, 214Pb, 214Bi e 214Po são os mais importantes 

no que diz respeito ao risco de desenvolvimento de câncer (ELMAGD; DAIF; EISSA, 

2008). O 218Po, primeiro produto de decaimento, apresenta meia-vida de cerca de 3 

minutos. Este tempo é suficiente para que a maioria dos átomos de polônio 

eletricamente carregados una-se às partículas de pó e de aerossóis presentes no ar. 

Quando inaladas, estas partículas têm grande chance de se aderir ao epitélio que 

reveste as paredes dos brônquios. A maior parte destas partículas é retirada dos 

brônquios através da produção de muco pelo organismo; porém essa remoção não é 

rápida o suficiente para impedir que as células sejam afetadas pela radiação emitida 
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pelos produtos de decaimento do 218Po. Quando as emissões de partículas alfa 

acontecem, as células que estão na trajetória da partícula podem ser danificadas. As 

alterações biológicas decorrentes da interação das partículas com o tecido biológico 

podem levar ao surgimento de câncer.  

O radônio pode ser incorporado ao organismo humano através de outras vias 

além da inalação como, por exemplo, a ingestão de água contendo altos teores 

desse radionuclídeo. Crawford-Brown (1990) desenvolveu um modelo biocinético 

que possibilita estimar a dose decorrente da ingestão de radônio (Figura 5). Nestes 

casos, a contribuição da dose derivada da ingestão de radônio pode, inclusive, 

superar aquela derivada de sua inalação. 

 

Figura 5 Modelo biocinético para ingestão do radônio.  
(CRAWFORD-BROWN, 1990) 

 

 

2.2 Águas subterrâneas 

 

Água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, 

preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as 
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fraturas, falhas e fissuras das rochas cristalinas ou compactas e cumprem uma fase 

do ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela da água precipitada. 

As águas subterrâneas são aproximadamente 100 vezes mais abundantes que 

as águas superficiais dos rios e lagos, constituindo-se em importantes reservas de 

água doce. 

 A água subterrânea apresenta algumas propriedades que tornam o seu uso 

mais vantajoso em relação às águas de superfície. É filtrada e purificada 

naturalmente através da percolação, possuindo excelente qualidade e dispensando 

tratamentos prévios para o consumo. Outra vantagem é que essas águas sofrem 

menor influência das variações climáticas e da poluição.  

 As águas subterrâneas, em sua grande maioria, são realimentadas pelas 

infiltrações de águas oriundas de precipitação meteórica, que representa a 

condensação de gotículas a partir do vapor de água presente na atmosfera, dando 

origem à chuva (BOSCARDIN; BORGHETTI; ROSA FILHO, 2004).  

Quando a água da chuva atinge o solo ela pode sofrer infiltração, que depende 

principalmente das características do material de cobertura da superfície. A água de 

infiltração, guiada pela força gravitacional, tende a preencher os vazios do subsolo, 

seguindo em profundidade, onde abastece o corpo de água subterrânea. Quando a 

precipitação supera a infiltração no solo ou quando a água atinge uma formação 

impermeável, como argilas, a água passa a escoar na superfície. Em seu percurso, 

estará sujeita à evaporação, à infiltração em outro material mais permeável ou à 

descarga em corpos d’água, alimentando os rios e lagos. 

Durante o trajeto de escoamento superficial nas áreas emersas e, principalmente 

nas superfícies dos oceanos, ocorre a evaporação, realimentando o vapor de água 

atmosférico, completando assim o ciclo hidrológico (Figura 6). 
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Figura 6 Ciclo Hidrológico, constituído de evaporação, escoamento e infiltração da água 

(TEIXEIRA et al., 2000) 

 

As águas subterrâneas encontram-se armazenadas em aqüíferos, que são 

unidades rochosas ou de sedimentos, porosas e permeáveis, capazes de armazenar 

e transmitir volumes significativos de água (TEIXEIRA et al., 2000). Características 

dos aqüíferos como porosidade, concentração de minerais de urânio e tório nas 

rochas e tempo de residência podem influenciar nas concentrações dos 

radionuclídeos na água (OLIVEIRA et al., 2001). 

 

2.2.1 Águas minerais 

 

A água é um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de 

seres vivos, seja como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, e até 

como fator de produção de vários bens de consumo. Elemento fundamental na 

revolução agrícola, a água, desde então, passou a ser utilizada a favor do 

desenvolvimento do homem.  
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Segundo Azevedo Netto (1984), a preocupação do homem em relação à 

qualidade da água consumida começou por volta de 2000 anos a.C., onde 

documentos aconselhavam o acondicionamento das águas em vasos de cobre e a 

sua exposição ao sol e filtragem através do carvão.  

Por volta de 1500 anos a.C. os egípcios já utilizavam a prática da decantação 

para a purificação da água. Atualmente, a água mineral constitui uma alternativa 

para o consumo seguro e saudável deste recurso hidromineral. 

Durante muito tempo acreditou-se que as águas minerais tinham uma origem 

diferente da água subterrânea. Sabe-se hoje, contudo, que em geral ambas têm a 

mesma origem: são águas de superfície que se infiltraram no subsolo ao longo do 

tempo geológico. As águas minerais são aquelas que conseguiram atingir 

profundidades maiores e que, por isto, se enriqueceram em sais, adquirindo novas 

características físico-químicas, como, por exemplo, pH mais alcalino e temperatura 

maior.  Para que a água atinja grandes profundidades é necessário que encontre 

descontinuidades nas rochas, como fraturamentos e falhas geológicas (Figura 7). 

Admite-se que uma parte muito pequena das águas minerais seja proveniente 

de atividades magmáticas na crosta terrestre. Isto ocorre nas áreas com atividade 

vulcânica atual ou recente.  

 

 

 

Figura 7 Tipos de aqüíferos quanto à porosidade (BOSCARDIN; BORGHETTI; ROSA 

FILHO, 2004) 
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2.3 Radionuclídeos naturais em águas subterrâneas 

 

Estudos acerca dos níveis de radioatividade em águas subterrâneas vêm sendo 

realizados em vários países, principalmente para estimativa da dose e dos riscos 

resultantes do consumo destas águas. Observou-se assim, que a maior parte da 

radioatividade presente em águas subterrâneas provém do 222Rn e que o segundo 

maior contribuinte é o 226Ra (WHO, 2004). 

A distribuição dos radionuclídeos nas águas subterrâneas depende de vários 

fatores, como as características geoquímicas do aquífero, a ocorrência de elementos 

como urânio e tório nas rochas e a mobilidade dos radioisótopos (GRAVES, 1987). 

Outro fator que influencia na concentração dos radionuclídeos nestas águas é o 

movimento de recuo do núcleo produzido pelo decaimento alfa. Neste fenômeno, o 

nuclídeo produzido pode sofrer um recuo e se deslocar por uma distância de 

aproximadamente 10-20 nm no meio cristalino. Este deslocamento modifica a 

localização do novo radionuclídeo produzido na matriz cristalina, dando condições 

para que ele possa migrar mais facilmente da rocha para a água.  

 

2.3.1 Isótopos de rádio e radônio em águas subterrâneas 

 

A distribuição do 226Ra e do 228Ra em águas depende dos teores de urânio e tório 

nas rochas que compõem o aquífero, das propriedades geoquímicas destes 

elementos e dos tempos de meia-vida de cada isótopo produzido.  

O rádio é moderadamente solúvel em águas, o que favorece a sua remoção a 

partir da formação de cristais. Ele pode precipitar com os seguintes compostos 

(WISSER; WILKEN, 2003): 

 

 Calcita: CaCO3; 

 Barita: BaSO4; 

 Estroncianita: SrCO3; 

 Celestina: SrSO4. 
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O rádio geralmente apresenta mobilidade em águas pobres em oxigênio e ricas 

em sais; já em águas oxigenadas e pouco mineralizadas o rádio é insolúvel. Se as 

condições químicas da água passarem de anaeróbias para aeróbias, o rádio, poderá 

formar precipitados com hidróxido de ferro e manganês (WISSER; WILKEN, 2003). 

Os níveis de 226Ra e 228Ra em águas subterrâneas são geralmente maiores do 

que os de seus antecessores, 230Th e 232Th, respectivamente (UNSCEAR, 2000). 

Isto se deve, principalmente, a uma maior solubilidade do rádio em relação ao tório, 

o que facilita sua remoção dos materiais e rochas do aquífero para a água. Oliveira 

et al. (2001), em seus estudos com águas minerais do estado de São Paulo, 

verificaram também que na maioria das amostras analisadas os níveis de 226Ra 

foram superiores aos do 228Ra e a razão 226Ra/228Ra encontrada variou de 0,2 a 12. 

Segundo Vesterbacka et al (2006), essa diferença entre as concentrações de 226Ra 

e 228Ra deve-se, provavelmente, à diferença entre as concentrações dos 

radionuclídeos das séries do 238U e 232Th presentes nas rochas dos aquíferos. 

As concentrações de 226Ra e 228Ra em aqüíferos geralmente são da ordem de 

10 mBq.L-1 (WISSER; WILKEN, 2003). Porém, frequentemente são encontradas 

concentrações acima desse valor. Estudos realizados na Argélia, por exemplo, 

revelaram que os níveis de 228Ra e 226Ra em águas subterrâneas variaram de 7,2 ± 

0,5 a 52,9 ± 3,3 mBq.L-1 e 13,9 ± 2,0 a 148,9 ± 20,4  mBq.L-1, respectivamente 

(SEGHOUR; SEGHOUR, 2009). 

O radônio, por ser um gás nobre, não participa de processos químicos como 

precipitação e complexação em meio líquido, podendo ser livremente transportado 

das rochas para a água. Porém, a concentração de radônio nas águas é controlada 

por variáveis físicas, como temperatura e pressão, bem como, pelas características 

geoquímicas de seu antecessor. 

A emanação do radônio das rochas também pode alterar os níveis deste 

radionuclídeo nas águas. Verificou-se, por exemplo, que em areias secas, na 

ausência de um gradiente de pressão ou no vácuo, o radônio pode migrar cerca de 

30 cm até que decaia completamente (GRAVES, 1987).  

Em algumas fontes termais associadas com falhas profundas, o radônio 

dissolvido é liberado para a atmosfera, concomitantemente com a depressurização. 

É o que ocorre, por exemplo, no balneário Badgastein na Áustria, onde as fontes de 

água liberam cerca de 7 x 109 Bq de 222Rn por dia (BOWIE; PLANT, 1983).  
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Barreto e seus colaboradores (1984) verificaram que as taxas de emanação do 

radônio em vários tipos de rochas e minerais variam de 1 a 20%. Devido à 

emanação, as águas superficiais apresentam baixos níveis de 222Rn, enquanto que 

águas subterrâneas podem apresentar elevadas concentrações de atividade. 

Barreto e seus colaboradores verificaram também que o transporte de grandes 

volumes de radônio em sistemas naturais depende do grau de mobilidade das águas 

subterrâneas, bem como dos gradientes de pressão atmosféricos. Altas 

concentrações de radônio são associadas a granitos, minérios de urânio e 

fertilizantes fosfatados. 

Raff e Wilken (1999) observaram que um importante contribuinte para o 

incremento das concentrações de radônio nas águas subterrâneas é a presença do 
226Ra nas superfícies das rochas do aquífero. Porém, este não é um fator 

determinante, pois em vários estudos constatou-se que as concentrações de 222Rn 

nessas águas superam as de seu antecessor (LANDSTETTER; KATZLBERGER, 

2009; KOZLOWSKA et al, 2009). 

As concentrações de atividade do radônio nas águas subterrâneas geralmente 

encontram-se no intervalo de 1 a 200 Bq.L-1 (WISSER; WILKEN, 2003), existindo, 

contudo, regiões onde esses valores são ultrapassados. Lima (1996) encontrou 

concentrações de radônio em aquíferos da região fosfática de Pernambuco que 

variaram entre 12 e 1480 Bq. L-1. 

A preocupação em se determinar os níveis de radônio em águas subterrâneas 

intensificou-se principalmente depois que Allen-Price (1960) sugeriu que a 

distribuição de câncer na população do oeste de Devon, na Inglaterra, estava 

relacionada com a radioatividade das águas consumidas na área e que a doença 

podia ser atribuída, sobretudo, à presença de 222Rn.  

A ingestão de águas com altos teores de radônio acarreta o aumento da dose 

recebida pela população. Quando da ingestão da água, o tecido das paredes do 

estômago é o que recebe as maiores doses de radiação (ICRP, 2000).  

Apesar de ser preocupante para a saúde humana, o 222Rn constitui um 

importante traçador natural de investigações hidrológicas, possibilitando, por 

exemplo, que se efetue o balanço dinâmico de grandes volumes de águas 

subterrâneas e a determinação do seu tempo de residência nos aqüíferos. 
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2.4 Legislação vigente 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (1990), critérios específicos devem ser 

considerados no intuito de caracterizar e classificar as fontes e as águas minerais 

delas extraídas. Segundo o Código de Águas Minerais (1945) em seu artigo 1°, as 

águas são denominadas minerais quando provenientes de fontes naturais ou de 

fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades 

físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes 

confiram uma ação medicamentosa.  

Além das águas minerais, pode-se encontrar no mercado também as 

denominadas "águas potáveis de mesa", que são águas de composição normal 

provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham 

tão somente as condições de potabilidade para a região (BRASIL, 2004). 

 As águas minerais são classificadas de acordo com características como 

composição química, temperatura na fonte, concentração de radioatividade, 

presença de gases, entre outras. De acordo com o Código de Águas Minerais (1945) 

considerando-se os níveis de radioatividade, as águas podem ser classificadas em: 

 

 Radíferas: quando contiverem substâncias radioativas dissolvidas que lhes 

atribuam radioatividade permanente;   

 Não radioativas: caso apresentem concentrações de radônio inferiores a 5 

unidades Mache (67,5 Bq.L-1); 

 Fracamente radioativas: se apresentarem concentrações de radônio entre 5 e 

10 unidades Mache (67,5 e 135 Bq.L-1); 

 Radioativas: se apresentarem concentrações de radônio entre 10 e 50 

unidades Mache (135 e 675 Bq.L-1); 

 Fortemente radioativas: caso apresentem concentrações de radônio 

superiores a 50 unidades Mache (672,7 Bq.L-1). 

 

Segundo a legislação vigente (BRASIL, 2004) as águas classificadas como 

próprias para consumo humano devem ser continuamente monitoradas de forma a 

verificar e manter os padrões de potabilidade adotados. 
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Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde - OMS publicou em seu guia 

os limites de níveis de radioatividade em águas de forma a garantir a qualidade das 

águas para consumo humano (WHO, 2004). A OMS estabelece que os valores para 

concentrações de atividade representadas pelos valores de alfa total e beta total não 

devem exceder 0,5 Bq.L-1 e 1 Bq.L-1, respectivamente (WHO, 2004). No Brasil, estes 

limites são fixados pelo Ministério da Saúde, que determina que as concentrações 

de atividade não devem exceder 0,1 Bq.L-1 para alfa total, enquanto que as 

concentrações de radionuclídeos referentes à atividade beta total não devem ser 

superiores a 1 Bq.L-1 (BRASIL, 2004).  

Caso concentrações acima destes valores sejam encontradas, o Ministério da 

Saúde recomenda a realização de análises mais detalhadas, com o objetivo de 

identificar os radionuclídeos presentes na água e suas respectivas concentrações. 

Os valores obtidos nessas análises devem ser comparados com os níveis 

estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN para cada 

radionuclídeo (CNEN, 2005). O fluxograma, sugerido pela OMS, com as etapas que 

devem ser seguidas, pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8 Aplicação da avaliação alfa/beta total e aplicação dos limites estabelecidos (WHO, 

2004) 

 

 

2.5 Panorama das águas minerais no Brasil 

 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, o consumo de 

água mineral e potável de mesa no Brasil chegou a cerca de 4,84 bilhões de litros no 

ano de 2006, o que garante a presença do Brasil entre os maiores produtores de 

água do planeta. Dados da ABINAM apontam para a perspectiva de que, em 2009, o 

consumo nacional de água mineral superaria a marca dos 8,3 bilhões de litros, 

aumento da ordem de 10%, em relação a 2008.  

Em termos regionais, há forte destaque para a região Sudeste, com 2,2 bilhões 

de litros produzidos em 2004, que representa 53,4% do total de água mineral 

engarrafada no país. A região Nordeste é a segunda região produtora, com 22,5%, 

seguida pelas regiões Sul (12,3%), Norte (6,0%) e Centro-Oeste (5,8%).  

Avaliação das 
atividades α e β totais 

α total ≤ 0,5 Bq.L-1 

β total ≤ 1 Bq.L-1 

α total > 0,5 Bq.L-1 

β total > 1 Bq.L-1 

Avaliação das concentrações 
dos radionuclídeos individuais 
e comparação com os limites 

estabelecidos 

Dose ≤ 0,1 mSv Dose > 0,1 mSv 

Água apropriada, 
nenhuma ação 

adicional é 
necessária

Verificar e agir 
para a redução 

da dose 



34 

 

No que diz respeito à exploração de águas minerais no Brasil, a regulamentação 

é feita pelo Código de Mineração e pelo Código de Águas Minerais, instrumentos 

legais reguladores da pesquisa e da lavra das águas minerais e potáveis de mesa 

no território nacional. O controle de qualidade sanitária da água, em todas as suas 

etapas de processo, é disciplinado também por portarias e resoluções editadas pelo 

Ministério da Saúde (ANVISA) e fiscalizado pelas Secretarias de Saúde dos estados 

e municípios. Visando a garantia da qualidade das águas consumidas foi criada, 

pela ANVISA, a Resolução RDC nº 173/06 (BRASIL, 2006). De acordo com esta 

resolução, a industrialização deve obedecer às condições higiênico-sanitárias desde 

a captação até seu envase.  

Devido à grande demanda pela água engarrafada, cresce cada vez mais o 

número de empresas clandestinas neste setor, fato que agrava a preocupação com 

a qualidade da água comercializada. Visando diminuir a sonegação fiscal e 

assegurar ao consumidor o direito de conhecer a procedência da água consumida, a 

Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ) e a Agência Pernambucana de 

Vigilância Sanitária (APEVISA), implementaram o selo fiscal, no início de 2009. 

 Desenvolvido por empresa norte-americana, o selo é inviolável e de uso 

obrigatório para os garrafões de 20 litros de água. Para obtê-lo, as empresas 

precisam comprovar regularidade fiscal e sanitária, bem como apresentar o 

certificado de controle dos recursos hídricos.  

 

2.6 Instrumentação Nuclear 

 

2.6.1 Detectores Gasosos 

 

Os detectores a gás foram os primeiros sensores elétricos projetados para 

medir a ionização produzida quando uma partícula ou um fóton incidente atravessa 

algum meio (KNOLL, 1989). O funcionamento destes detectores baseia-se na 

ionização do gás contido em seu interior. Eles geralmente são compostos por um 

cilindro metálico repleto de gás, ou de uma mistura de gases, e um eletrodo central 

bem isolado das paredes do cilindro. Uma diferença de potencial é aplicada entre o 

eletrodo central e as paredes do cilindro e, de acordo com a intensidade do campo 

elétrico gerado, o sistema de detecção funciona de três diferentes maneiras, 

caracterizando os tipos de detectores gasosos existentes: a câmara de ionização, o 
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detector proporcional e o detector Geiger-Müller. No presente estudo será dada 

maior atenção aos detectores proporcionais de fluxo gasoso, devido ao fato de um 

detector deste tipo ter sido utilizado durante as análises das amostras. 

 

2.6.1.1 Detectores Proporcionais 

 

 Os detectores proporcionais foram introduzidos no início dos anos 1940. 

Operam quase sempre no modo pulso e se baseiam no fenômeno de multiplicação 

de íons no gás para amplificar o número de íons originais criados pela radiação 

incidente (KNOLL, 1989). Os pulsos originados são muitas vezes maiores do que 

aqueles das câmaras de ionização e, por esse motivo, os detectores proporcionais 

são muito convenientes para as medições de radiação onde o número de pares de 

íons é muito pequeno para permitir uma operação satisfatória de uma câmara de 

ionização.  

 Desta forma, algumas aplicações importantes de detectores proporcionais são 

a detecção e espectroscopia de raios X, elétrons de baixa energia e radiação alfa 

(KNOLL, 1989).  

 Os detectores proporcionais são construídos na maior parte das vezes de 

forma cilíndrica. O motivo é que, para uma mesma tensão aplicada, o uso de fios 

finos como anodos pode criar campos elétricos muito maiores do que se forem 

utilizados anodos em forma de placas. Outra característica importante é a existência 

de alguns tipos especiais desses detectores que são utilizados para fins específicos. 

Um deles é o detector 4π, onde a fonte é inserida dentro do volume sensível, o que 

permite uma eficiência de contagem de praticamente 100% para radiações de baixa 

energia (ordem de até dezenas de keV).  

 

2.6.2 Detectores de cintilação em meio líquido 

 

 Existem diversas técnicas e equipamentos desenvolvidos para a 

determinação das concentrações de radônio no solo, no ar e na água. Os 

instrumentos de medida de radônio e seus produtos de decaimento são baseados 

principalmente na detecção de partículas alfa cujas energias variam entre 5,5 e     

7,7 MeV (222Rn: 5,5 MeV; 218Po: 6,0 MeV; 214Po: 7,7 MeV). Algumas características 
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importantes dos equipamentos de detecção de radônio são aplicabilidade para 

medida em campo, portabilidade, conveniência e custo (PAPASTEFANOU, 2002). 

 Os principais instrumentos e técnicas utilizados na detecção do radônio e ou 

seus descendentes são: 

 

 Detectores de cintilação, como sulfeto de zinco e de cintilação em meio 

líquido; 

 Detectores de traços (SSNTDs) capazes de registrar traços nucleares de 

partículas alfa em materiais sólidos; 

 Espectrômetros de radiação alfa, como barreira de superfície; 

 Espectrômetro gama, com uso do carvão ativado, por exemplo. 

 

 Quando o objetivo é a determinação do radônio em águas, duas técnicas são 

bastante utilizadas. 

 

 A técnica de arraste do radônio da amostra por um fluxo de gás e análise 

utilizando a célula de Lucas (método de emanação); 

  A extração do radônio em um solvente orgânico e contagem utilizando um 

espectrômetro de cintilação em meio líquido. 

 A técnica de cintilação em meio líquido é o método padrão recomendado pelo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - ASTM (1998). 

Essa técnica é amplamente utilizada devido à simplicidade da metodologia e à 

facilidade de automação. Ela teve início no final da década de 40, quando foi 

primeiramente desenvolvida para contagem beta, tornando-se atualmente uma das 

ferramentas mais importantes para a detecção de emissores deste tipo de partícula, 

sendo posteriormente expandida para detecção de emissores alfa (ESCOBAR et al., 

1996).  

 Este método utiliza uma solução cintiladora, ou coquetel cintilador, constituído 

por duas ou mais substâncias capazes de converter a energia da partícula incidente 

em fótons com comprimentos de onda adequados à máxima sensibilização da 

fotomultiplicadora utilizada. O coquetel cintilador é constituído por: 
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 Solvente, que normalmente é um hidrocarboneto aromático com a finalidade 

de absorver a energia liberada pelas partículas, transferindo-a para outras moléculas 

existentes no coquetel de cintilação, que emitirão os fótons desejados.  

 Cintilador primário, que possui a função principal de absorver a energia de 

excitação das moléculas do solvente e emitir esta energia absorvida em forma de 

luz. Ele deve apresentar características como emissão de fótons em grande 

quantidade, com curta duração e faixa de freqüência adequada à máxima 

sensibilidade da fotomultiplicadora que estiver sendo utilizada; ser suficientemente 

solúvel nas condições de trabalho exigidas e ser quimicamente estável, não 

reagindo com os outros componentes da solução. As principais substâncias básicas 

usadas nos melhores cintiladores primários são as de natureza aromática, como 

bifenil, oxidiazol, naftaleno, oxazol e fenil. O PPO (Fenil-Fenil-Oxazol) é um dos 

cintiladores primários mais utilizados, apresentando boa solubilidade na presença de 

soluções aquosas e em baixas temperaturas. Possui uma emissão máxima de   

3800 Å e, em alguns casos, deve vir acompanhado de um cintilador secundário para 

que a sua faixa de resposta máxima seja aproximada da faixa de sensibilidade da 

maioria das fotomultiplicadoras, entre 4200 Å e 4400 Å. 

 Cintilador secundário, atualmente utilizado com a finalidade de reduzir certas 

extinções por coloração que podem surgir no sistema cintilador-amostra. A 

quantidade necessária deste cintilador numa amostra é bem menor que a do 

cintilador primário, normalmente apresentando-se de 10 a 100 vezes mais diluído 

que esse. Entre os cintiladores secundários mais utilizados estão o dimetil-POPOP e 

o 1,4 bis [2-(5-difeniloxazol)]-benzeno - POPOP. 

 Com o objetivo de aprimorar a sensibilidade do método, tornando possível a 

detecção de concentrações de atividade cada vez mais baixas, foram realizados 

grandes avanços no sistema de detecção de cintilação. Primeiramente pode-se citar 

o desenvolvimento de espectrômetros modernos que utilizam a ferramenta de 

discriminação de pulsos (PSA) para separar eventos alfa e beta em diferentes 

analisadores multicanais. Este recurso pode diminuir o limite de detecção para o 
222Rn, tendo em vista que a maior parte da radiação de fundo ocorre na janela β. 

Outro avanço é a nova geração de coquetéis de cintilação, que utilizam solventes 

diferentes dos usados nos coquetéis tradicionais, o que os torna mais seguros do 

ponto de vista ambiental, uma vez que utilizam o DIN (diisopropil-naftaleno) como 
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solvente. Alguns desses coquetéis são especialmente desenvolvidos para melhorar 

o desempenho da contagem quando a ferramenta de discriminação de pulsos é 

utilizada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

No presente estudo foram analisadas amostras de oito marcas de águas 

minerais que estão entre as mais consumidas pela população da cidade do Recife. 

As marcas estudadas representam aproximadamente 60% do consumo deste bem 

na capital pernambucana, segundo pesquisa de mercado realizada pelo Instituto de 

Pesquisa de Pernambuco em 2007. 

As marcas analisadas têm suas fontes cadastradas no DNPM e estão 

localizadas no Estado de Pernambuco (Figura 9). Elas podem ser divididas em dois 

grupos, de acordo com o tipo de aquífero. As fontes do município de Barra de 

Guabiraba e da cidade de Camaragibe estão localizadas em rochas cristalinas, 

enquanto que as fontes situadas nas cidades de Recife e Paulista correspondem a 

aqüíferos constituídos por sedimentos clásticos. 

 

 

 

Figura 9 Mapa do Estado de Pernambuco com a localização das fontes analisadas 

(WIKIMEDIA, 2010) 

 

 

As amostras foram coletadas diretamente das fontes ou dos poços e 

seguiram metodologias distintas, a fim de se determinar os diferentes radionuclídeos 

de interesse. 

Barra de Guabiraba  Camaragibe Recife Paulista 
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Para as análises de 226Ra e 228Ra foram coletados, em cada fonte, cinco litros 

de amostra em recipientes de polietileno e acidificados com 2 mL.L-1 de HNO3 

concentrado, a fim de evitar a adsorção destes radionuclídeos nas paredes do 

recipiente. 

Para a análise dos níveis de 222Rn foram coletados 12 mL de amostra de cada 

fonte. Com o auxílio de uma seringa as amostras de água foram inseridas em 

recipientes de vidro, onde já estavam contidos 12 mL do coquetel cintilador (Figura 

10). Devido ao alto poder de emanação do 222Rn, evitou-se ao máximo turbulências 

durante a inserção da amostra no recipiente, diminuindo as perdas deste nuclídeo 

(HAZIN, 1990).  

Algumas características físico-químicas da água, como potencial de 

hidrogênio, condutividade elétrica e temperatura, foram avaliadas em campo. 

 

 

Figura 10 Inserção da amostra de água abaixo do coquetel cintilador 

 

 

3.1 Determinação de 226Ra e 228Ra 

 

Para a análise das concentrações de 226Ra e 228Ra em águas foi utilizada a 

metodologia de rotina do Serviço de Análises Radioquímicas e Ambientais, SEARA, 
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do Centro Regional de Ciências Nucleares- CRCN/NE, desenvolvida com base no 

método utilizado pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD, 1994). A 

metodologia foi validada através da realização de testes de intercomparação 

propostos pelo Instituto.  

O procedimento consiste na adição de 1 mL de carreador de bário (20 mg de 

Ba+2.mL-1) a 1 L de amostra, promovendo a separação do rádio da solução por co-

precipitação com o sulfato de bário. O sobrenadante é descartado e o precipitado 

dissolvido, em banho-maria, com 2,0 g de ácido etileno diamino tetra-ácido – EDTA 

(dissódico), 5 mL de NH4OH e 25 mL de água purificada. Ainda à quente, ajusta-se o 

pH até 4,5 a 5,0 com ácido acético P.A.. Neste momento ocorre a formação do 

precipitado de [Ba+ + Ra(SO4)]. Anota-se o dia e a hora da precipitação. A solução é 

filtrada em papel de filtro quantitativo, o precipitado é lavado e secado em estufa a 

80 °C, durante 30 minutos.  

 Espera-se pelo menos 21 dias após a precipitação para fazer a determinação 

das concentrações de atividade do 226Ra e do 228Ra no detector proporcional de 

fluxo gasoso, S5 – XLB  da Canberra. Determinou-se o 226Ra através de contagens 

alfa e o 228Ra a partir de contagens beta. O rendimento químico foi obtido por 

gravimetria. 

A concentração de atividade do 226Ra foi calculada através da equação 1: 

 

60   1 1
 

 

Onde:  

A = Concentração de atividade do 226Ra (Bq. L-1); 

RA = Taxa de contagem da amostra (cpm); 

RBG = Taxa de contagem da radiação de fundo (cpm); 

60 = Fator de conversão de cpm para cps; 

Rq  = Rendimento químico; 

Eα = Eficiência de contagem α do sistema, determinada com uma fonte de 241Am 

(d=2,5cm); 

(1) 
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V= volume de amostra; 

ηabs(Ra-226)  = Coeficiente de auto-absorção do 226Ra; 

λ Rn222 = Constante de desintegração do 222Rn ( λ = 0,181d-1); 

t = Tempo transcorrido entre a precipitação do rádio e a contagem (dias); 

K = Constante que corrige a auto-absorção dos elementos emissores alfa presentes 

na amostra. 

 Para a obtenção dos valores de ηabs(Ra-226)  e K foram preparados e contados 

padrões de 226Ra com atividades conhecidas e tratamento químico similar ao 

realizado para as amostras. As leituras foram efetuadas logo após a secagem do 

precipitado e continuaram sendo realizadas durante as semanas subsequentes. 

 Dessa forma, foi possível construir uma curva na qual, para cada padrão, 

plotou-se na abscissa o termo (1- e- 0,181.t) e na ordenada o produto [(RA – R0) / (60 . 

Rq . Eα . ARa-226 . M)], onde M é a massa em gramas do padrão de 226Ra e ARa226 é a 

concentração de atividade do padrão, em Bq.g-1 (Apêndice 1). Os demais 

parâmetros têm o mesmo significado que os especificados na Eq. 1.  

 O valor de ηabs(Ra-226) foi obtido pela interseção da reta com o eixo das 

ordenadas e a inclinação da reta corresponde ao produto ηabs(Ra-226) . K.  

 Para o cálculo da concentração de atividade do 228Ra utilizou-se a equação 2, 

segundo Silva (2006, apud GODOY, 1990):  

 

 
60

2 1  

 

Onde: 

A = Concentração de atividade do 228 Ra (Bq. L-1); 

RA = Taxa de contagem da amostra (cpm); 

RBG = Taxa de contagem da radiação de fundo (cpm); 

60 = Fator de conversão de cpm para cps; 

V = Volume de amostra (L);  

Rq  = Rendimento químico; 

(2) 
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E228Ra = Eficiência de contagem β do 228Ra; 

λ Rn222 = Constante de desintegração do 222Rn ( λ = 0,181d-1); 

t = Tempo transcorrido entre a precipitação do rádio e a contagem (dias); 

ARa226 = Concentração de atividade do 226Ra calculada na equação 1. 

 

 Para a determinação da eficiência de detecção alfa e beta do sistema de 

contagem foram utilizadas fontes padrão de 241Am (579,82 α.s-1, geometria 2π) e 
90Sr + 90Y (2026,12 β.s-1, geometria 2π), respectivamente, fornecidos pelo IRD. O 

cálculo foi realizado utilizando-se a equação 3. Os limites de detecção para o 226Ra e 

o 228Ra foram calculados com base na equação 4 (ASTM, 1998), 

 

 

RA RBG

A
 

Onde: 

RA= Taxa de contagem do padrão (cpm); 

RBG= Taxa de contagem background (cpm); 

A= Atividade nominal do padrão (dpm). 

 

4,66  

Onde: 

Sd= desvio padrão das medidas de radiação de fundo (cpm). 

 

A eficiência de detecção alfa e a atividade mínima detectável para o 226Ra 

foram 46,75% e 57 mBq.L-1, respectivamente. Por outro lado, a eficiência de 

detecção beta e o limite de detecção para o 228Ra foram, respectivamente, 46,31% e 

12 mBq.L-1. 

(4) 

(3) 
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3.2 Determinação de 222Rn 

 

 Para a determinação das concentrações de 222Rn em águas foi utilizada a 

técnica de cintilação em meio líquido desenvolvida por Prichard e Gesell (1977), que 

constitui uma das técnicas mais populares para a determinação deste radionuclídeo 

em meio aquoso (KILIARI; PASHALIDIS, 2008). 

Primeiramente, foram adicionados a recipientes de vidro12 mL do coquetel 

cintilador, composto por 1 L de p-xileno + 7 g de 2,5 difenil oxazol (POP) + 0,75 g de 

1,4 bis [2-(5-difeniloxazol)]-benzeno (POPOP). Posteriormente, no local da coleta, 

foram injetados 12 mL de cada amostra sob o coquetel cintilante, formando duas 

fases distintas. O recipiente foi rapidamente fechado e agitado durante alguns 

minutos, a fim de promover a transferência eficaz do radônio da água para a fase 

orgânica. Após um tempo de espera de no mínimo 3 horas, necessário para que o 
222Rn entre em equilíbrio com seus descendentes, realizou-se a leitura das amostras 

no espectrômetro de cintilação líquida, QUANTULUS 1220 da Perkin Elmer. As 

leituras foram realizadas utilizando-se a ferramenta de discriminação de pulsos 

(PSA) disponível no equipamento, cujo valor foi fixado em 90. O tempo de leitura 

para cada amostra foi de 420 minutos. 

Para a determinação da radiação de fundo adicionou-se ao coquetel 12 mL de 

água destilada. As metodologias de preparação e de contagem foram análogas às 

utilizadas para as amostras. O limite de detecção foi calculado utilizando-se a 

equação 4. 

 A concentração de atividade do 222Rn, segundo o ASTM (1998), é dada por: 

 

60 3
 

 

Onde: 

A = Concentração de atividade do 222Rn (Bq. L-1); 

RA = Taxa de contagem da amostra (cpm); 

RBG = Taxa de contagem do background (cpm); 

60 = Fator de conversão de cpm para cps; 

(5) 
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3 = Fator de correção para os emissores alfa presentes no coquetel cintilador (222Rn, 
218Po e 214Po); 

V = Volume da amostra (L); 

E = Eficiência de contagem; 

λ = Constante de desintegração do 222Rn (min -1); 

t =Tempo decorrido entre a coleta da amostra e metade do tempo de contagem 

(min). 

 O método de determinação do 222Rn foi validado através de testes de 

linearidade de resposta do equipamento. Para isto, foram utilizadas soluções com 

atividades conhecidas do padrão de 226Ra fornecido pelo Instituto de Radioproteção 

e Dosimetria. De cada padrão foram retiradas alíquotas de 12 mL e colocadas em 

recipientes que já continham 12 mL de coquetel cintilador. Os padrões foram 

contados 21 dias após sua preparação, para que a concentração de radônio 

atingisse um valor próximo daquele correspondente ao equilíbrio radioativo com o 
226Ra. A eficiência de contagem foi calculada com base na equação 6: 

 

60 3
 

 

Onde: 

E = Eficiência de contagem; 

RA = Taxa de contagem da amostra (cpm); 

RBG = Taxa de contagem do background (cpm); 

60 = Fator de conversão de cpm para cps; 

3 = Fator de correção para os emissores alfa presentes no coquetel cintilador (222Rn, 
218Po e 214Po); 

V = Volume da amostra (L); 

A = Atividade do padrão de 226Ra; 

λ = Constante de desintegração do 222Rn (min -1); 

(6) 
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t =Tempo decorrido entre a coleta da amostra e metade do tempo de contagem 

(min). 

 

 Na Figura 11 está representada a curva de linearidade do sistema de 

detecção utilizado. A eficiência média e o limite de detecção, para a determinação 

de 222Rn, calculados nesse trabalho foram de 75 % e 0,01 Bq.L-1, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 11 Linearidade de resposta do sistema de detecção de cintilação em meio 

líquido da seção de Análises Radiométricas e Químicas (SECARQ/CRCN) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Determinação de 226Ra e 228Ra 

 

 Na Tabela 5 são apresentadas as concentrações de atividade e o desvio 

padrão das medidas para os isótopos de rádio presentes nas principais marcas de 

águas minerais consumidas na capital pernambucana. As concentrações de 226Ra 

variaram de valores inferiores a 57 mBq.L-1 a 118,9 ± 9,3 mBq.L-1, apresentando 

concentração média de 78,7 mBq.L-1, enquanto que as concentrações de 228Ra 

foram inferiores a 12 mBq.L-1 em todas as amostras analisadas.  

 As marcas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem às fontes situadas em aquíferos 

constituídos por sedimentos clásticos. Já as fontes das marcas 6, 7 e 8 localizam-se 

em rochas cristalinas. 

 

Tabela 5 Concentrações de atividade de 226Ra e 228Ra em águas minerais comercializadas 

na cidade de Recife 

 

Amostra 226Ra (mBq.L-1) 228Ra (mBq.L-1) 

Marca 1 63,5 ± 3,3 <12 

Marca 2 66,5 ± 1,1 <12 

Marca 3 66,0 ± 11,5 <12 

Marca 4 118,9 ± 9,3 <12 

Marca 5 < 57 <12 

Marca 6 < 57 <12 

Marca 7 < 57 <12 

Marca 8 < 57 <12 

 

 Observa-se que as amostras das marcas 1, 2 e 3 apresentaram 

concentrações de 226Ra e características físico-químicas semelhantes (Tabela 5 e 

Tabela 6).  
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Tabela 6 Valores de pH, condutividade e temperatura em águas minerais comercializadas 
na cidade de Recife 

Amostra Coordenadas pH Condutividade (μS) Temperatura (ºC) Aquífero 

Marca 1 

07° 59' 254'' 
Latitude norte 

5,7 54 25 Beberibe 
34° 55' 846'' 

Longitude oeste 

Marca 2 

07° 58' 887'' 
Latitude norte 

6,2 55 23 Beberibe 
34° 56' 013'' 

Longitude oeste 

Marca 3 

07° 59' 832'' 
Latitude norte 

6,1 76 24 Beberibe 
34° 54' 506'' 

Longitude oeste 

Marca 4 

08° 00' 455'' 
Latitude norte 

6,2 208 25 Beberibe 
34° 54' 539'' 

Longitude oeste 

Marca 5 

07° 36' 203'' 
Latitude norte 

4,9 75 26 Barreiras 
30° 02' 402'' 

Longitude oeste 

Marca 6 

Latitude norte: 
08° 25' 17,0'' 

6,3 70 24 Cristalino 
35° 39' 17,7" 

Longitude oeste 

Marca 7 

08° 01' 227'' 
Latitude norte 

6,3 78 27 Cristalino 
35° 00' 570'' 

Longitude oeste 

Marca 8 

21° 00' 03'' 
Latitude norte 

5,7 72 25 Cristalino 
90° 65' 68'' 

Longitude oeste 
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 A pequena dispersão nas concentrações de atividade de 226Ra nas amostras 

destas marcas deve-se, provavelmente, ao fato das regiões estudadas 

apresentarem características litológicas semelhantes e, consequentemente, 

semelhanças na mobilidade e solubilidade deste radionuclídeo. 

 Porém, a marca 4, apesar de localizar-se no mesmo aquífero das amostras 

anteriores, foi a que apresentou a maior concentração de 226Ra entre as amostras de 

água analisadas. Uma possível explicação seria a alta condutividade elétrica dessa 

água, medida na região de coleta.  

 A influência da condutividade elétrica da água na concentração de atividade 

do 226Ra também foi observada em outros estudos realizados com águas minerais, 

como por exemplo, no trabalho desenvolvido por Vesterbacka (2006), que analisou 

as concentrações de 226Ra e 228Ra nas águas minerais da Finlândia. 

 A possível localização da fonte de água mineral da marca 4 em uma falha 

geológica também poderia vir a interferir na concentração deste radionuclídeo em 

meio aquoso, favorecendo a mobilidade do 226Ra da rocha para a água adjacente e 

elevando a quantidade desse radionuclídeo dissolvido na água. 

 As concentrações de atividade de 226Ra encontradas na maior parte das 

águas minerais consumidas na capital pernambucana são da mesma ordem de 

grandeza das encontradas em águas minerais de diversos países (Tabela 7). 

 

Tabela 7 Teores de 226Ra em águas minerais de diversos países  

 

País 
Mínimo 

(mBq. L-1) 

Máximo  

(mBq. L-1) 
Referência 

Argélia 13,9 148,9 SEGHOUR; SEGHOUR, 2009 

Áustria < 46 190 
LANDSTETTER; 

KATZLBERGER, 2009 

Dinamarca < 10 550 ULBAK; KLINDER, 1984 

Itália < 0,5 60,8 JIA; TORRI; MAGRO, 2009 

Brasil < 2,2 235 OLIVEIRA et al., 2001 

Este 
trabalho 

< 57 118,9 - 
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 Ao se analisar as concentrações de 228Ra verificou-se que todas as amostras 

apresentaram valores inferiores a 12 mBq.L-1, ou seja, as concentrações de 228Ra 

são menores do que as concentrações de 226Ra em pelo menos 50% das marcas 

analisadas.  

A diferença entre as concentrações de atividade destes isótopos está 

relacionada às concentrações de 238U e 232Th presentes na rocha do aquífero. Nos 

aquíferos analisados, as altas concentrações de 226Ra em relação ao 228Ra indicam 

que as concentrações de 238U  são superiores às de 232Th.  

Outro fator importante é a maior solubilidade do 238U em relação ao 232Th 

(BONOTTO, 2004), o que, agregado ao fato do 226Ra ter um tempo de meia-vida 

maior do que o 228Ra, leva a concentrações mais elevadas daquele radionuclídeo 

em relação a este. 

  Seghour e Seghour (2009), em estudo realizado com águas minerais na 

Argélia, observaram que a razão entre 226Ra e 228Ra variou de 1 a 13,6 evidenciando 

a diferença entre as concentrações destes isótopos.  

 Diante dos resultados, não foi observada nenhuma relação entre os teores 

dos isótopos de rádio e os valores de pH e temperatura da água analisados na fonte. 

 Comparando-se os resultados encontrados com os limites estabelecidos pela 

Portaria 518 do Ministério da Saúde para a concentração alfa total, verificou-se que, 

no caso da marca 4, a concentração de atividade de 226Ra foi de 0,118 ± 0,009  

Bq.L-1, enquanto que é recomendado que este valor não ultrapasse 0,1 Bq.L-1 

(BRASIL, 2004). 

  Enfatizando que o 226Ra é o radionuclídeo mais crítico, ao se considerar a 

ingestão continuada de águas minerais (CAMARGO; MAZZILLI, 1998) e que ele é 

apenas um dos possíveis emissores alfa presentes nestas águas, a concentração de 

atividade de 0,118 ± 0,009 Bq.L-1 merece maior atenção pois, é provável que, ao se 

analisar a concentração alfa total presente em águas desta marca, os valores 

encontrem-se acima do limite recomendado. 

 

4.2 Determinação de 222Rn 

 

 As medidas realizadas nas águas minerais analisadas mostraram  

concentrações de atividade do 222Rn variando entre 5,3 ± 0,2 Bq.L-1 e 373,2 ± 7,2 

Bq.L-1 (Tabela 8), com um valor médio de 74,1 Bq.L-1. 



51 

 

Tabela 8 Concentrações de atividade de 222Rn nas fontes de águas minerais 

comercializadas na cidade de Recife 

 

Amostra 222Rn (Bq.L-1) 
Marca 1 9,5 ± 1,0 

Marca 2 5,3 ± 0,2 

Marca 3 28,1 ± 0,1 

Marca 4 6,3 ± 1,5 

Marca 5 10,1 ± 1,2 

Marca 6 NA* 

Marca 7 90,2 ± 4,5 

Marca 8 373,2 ± 7,2 

NA*= não analisada 

 

 Verifica-se que as concentrações de 222Rn foram, na maior parte das vezes, 

cerca de três ordens de grandeza superiores às concentrações de 226Ra. Esta 

diferença também foi observada por López e Sanchez (2009) e ocorre devido à alta 

mobilidade e solubilidade do radônio e às características hidrogeoquímicas do 

aquífero (permeabilidade e porosidade, principalmente), além do desequilíbrio 

natural existente entre o 222Rn e seu antecessor em águas. 

 Foi observada também a inexistência de correlações entre as concentrações 

de 222Rn e os parâmetros físico-químicos da água. Este comportamento pode ser 

explicado pelo fato do radônio ser um gás nobre. 

 Ao se analisar os resultados aplicando a classificação recomendada pelo 

Código de Águas Minerais, de 1945, verifica-se que as marcas 1, 2, 3, 4 e 5, nas 

quais as concentrações de 222Rn foram  inferiores a 67,5 Bq.L-1, podem ser 

classificadas como águas não radioativas na fonte. No caso da marca 7, na qual a 

concentração de atividade foi 90,2 ± 4,5 Bq.L-1, é possível classificá-la como 

fracamente radioativa, enquanto a marca 8 seria caracterizada como água radioativa 

na fonte, devido ao fato da concentração de radônio ser superior a 135 Bq.L-1. 

 Além de classificar as águas quanto ao teor de radioatividade, foram 

analisadas as informações disponibilizadas ao consumidor nas embalagens. Para 
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isto, os resultados obtidos foram comparados com os dados disponíveis nos rótulos 

das garrafas e garrafões das marcas estudadas. 

 Dessa forma, observou-se que apenas na marca 8 a informação sobre o nível 

de radioatividade na fonte estava presente, ou seja, em 87,5 % das marcas 

analisadas esta informação não foi repassada ao consumidor. 

 Devido ao fato do radônio ser um elemento gasoso, durante o processo de 

envasamento das águas ele pode ser facilmente liberado. Sendo assim, foram 

verificados também os níveis de radônio nas águas acondicionadas em garrafas de 

500 mL. Devido à indisponibilidade de algumas destas águas engarrafadas, a 

análise foi realizada em apenas 50% das amostras.  

 Entre as amostras em que foram realizadas estas análises, merece destaque 

a água da marca 8, cuja concentração de 222Rn, após o envase, foi superior a  100 

Bq.L-1, ou seja, ainda apresentava concentração significativa de  radônio após o 

processo de envase. As demais águas apresentaram valores de 222Rn inferiores a 

0,01 Bq.L-1 após serem engarrafadas. 

  As concentrações de 222Rn encontradas nesta pesquisa são da mesma ordem 

de grandeza dos valores observados na literatura em estudos realizados em outros 

países (Tabela 9). 

 

Tabela 9 Concentrações de atividade de 222Rn em fontes de águas minerais 

comercializadas em vários países, comparadas com as encontradas neste estudo 

 

País 
Mínimo 

(Bq.L-1) 

Máximo 

(Bq.L-1) 
Referência 

Espanha 0,24 1168 LÓPEZ; SÁNCHEZ, 2008 

México 0,99 39,75 VILLALBA et al, 2005 

China 6 127 XINWEI, 2006 

Áustria < 0,25 910 
LANDSTETTER; 

KATZLBERGER, 2009 

Dinamarca <1 1070 ULBAK; KLINDER, 1984 

Brasil 0,4 315 OLIVEIRA et al., 2001 

Este trabalho 5,3 373,2 - 
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5 CONCLUSÕES 

 

 O estudo mostra que 71,4 % das principais águas minerais comercializadas 

na cidade de Recife podem ser classificadas como não radioativas, segundo o 

Código de Águas Minerais. Além de ainda continuarem a ser expressos em 

Unidades Mache, os teores de radioatividade nas águas não são disponibilizados 

para os consumidores na maioria das marcas analisadas. 

 As concentrações de 226Ra nas águas não apresentam correlação positiva 

com as de 222Rn, podendo ocorrer altas concentrações de 226Ra em águas 

classificadas como não radioativas. Este fato deve ser levado em consideração, pois 

evidencia que a classificação das águas em função apenas das concentrações de 

radônio não revela a atividade real presente nas mesmas. Dessa forma, outros 

parâmetros devem ser considerados para caracterizar o seu teor de radioatividade. 

 Os resultados obtidos neste trabalho complementam os dados já existentes 

no país acerca dos teores de rádio e radônio em águas minerais. Com base nestes 

resultados pode-se, posteriormente, estimar a dose efetiva recebida pela população 

que consome estas águas minerais, assim como avaliar os riscos decorrentes da 

sua ingestão. 

 Com a disponibilização de mais uma técnica de detecção de 222Rn para o 

SECARQ-CRCN-NE, o CRCN está apto a realizar a análise de radionuclídeos nas 

águas minerais comercializadas no Estado de Pernambuco. Atualmente estas 

análises são feitas pelo Laboratório de Análises Minerais da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (LAMIN-CPRM), atual Serviço Geológico do Brasil. 

 Como sugestão, recomenda-se a realização de ações junto ao Serviço 

Geológico do Brasil visando a implementação da unidade de medida de atividade no 

Sistema Internacional (Becquerel - Bq), em substituição ao emprego das Unidades 

Mache, para quantificar os níveis de 222Rn nas águas minerais e permitir a sua 

classificação segundo o teor de radioatividade. A implementação dessa mudança 

torna mais fácil a verificação da conformidade das águas minerais comercializadas 

aos padrões de radioatividade para água potável estabelecidos pela Portaria n0 518, 

de 25 de março 2004, da Fundação Nacional de Saúde, que trata do controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 
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APÊNDICE 1- Curva utilizada para a determinação dos coeficientes de               

auto-absorção (K e ηabs). 
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