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Resumo 

 

Elementos radioativos estão presentes em toda a natureza, assim pode-se afirmar que a 

radiação é um dos pilares da vida, seja ela terrestre ou não. O presente trabalho tem 

como objetivo determinar as atividades específicas dos radionuclídeos presente nos 

alimentos que compõem a dieta dos brasileiros, através da técnica de espectrometria 

gama com o uso de um detector semicondutor germânio hiper puro. As amostras de 

alimentos foram coletadas no mercado varejista da Cidade do Rio de Janeiro, depois 

processadas e analisadas no LNRTR/UFRJ. Dentre as seis amostras analisadas neste 

trabalho todas as amostras apresentaram concentração do radionuclídeo 
40

K em sua 

composição, com atividade específica variando de 19 Bq/kg no arroz branco até 419 

Bq/kg no feijão preto. Sendo este radionuclídeo o responsável pela maior taxa de dose 

interna, devido à ingestão de alimentos, uma vez que este isótopo do potássio está 

presente em todos os alimentos. Além do potássio 40, foram encontrados elementos da 

série do Tório e da série do Actínio, e não foram encontrados elementos da série do 

Urânio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Radioactive elements are present in all nature, so it can be said that radiation is one of 

the pillars of life, be it land or not. This study has as objective to determine the specific 

activities of radionuclides present in the foods that make up the diet of Brazilians, 

through the gamma spectrometry technique with the use of a germanium semiconductor 

detector hyper pure. The food samples were collected in the retail market of the city of 

Rio de Janeiro, then processed and analyzed in LNRTR / UFRJ. Among the six samples 

analyzed in this study all samples showed concentrations of K-40 radionuclide 

composition, with specific activity ranging from 19 Bq / kg in white rice to 419 Bq / kg 

in the black beans. Since this radionuclide responsible for most internal dose rate due to 

intake of food, since this isotope potassium is present in all foods. In addition to 

potassium 40, were found elements of the Thorium series and the Actinium series, and 

have not found the uranium series elements. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A radioatividade da matéria é um fenômeno comum, toda forma de vida está exposta a 

certa quantidade de radiação ionizante devido à presença de elementos radioativos na 

natureza (solo, água e ar). Esta quantidade de radiação ionizante é chamada de 

background ou radiação de fundo, que varia de um lugar para outro. As ações humanas 

podem alterar este quadro, mudando as concentrações de materiais de ocorrência natural 

ou introduzindo radionuclídeos artificiais em determinados ambientes. Os 

radionuclídeos de maior contribuição ao background são o potássio 40 e aqueles 

pertencentes às séries do urânio 238 e do tório 232, e com menor importância, a série do 

urânio 235. A dose efetiva média natural que o ser humano está exposto é de            

2,42 mSv/ano. O conhecimento dos níveis de radioatividade que as formas de vida estão 

expostas, dentre elas o ser humano, é de grande valia para a avaliação dos impactos 

causados pela dose de radiação ionizante absorvida no cotidiano. 

Como a radioatividade é um fenômeno natural e comum da matéria na história de 

qualquer forma de vida, inclusive do universo, e como o ser humano é matéria, ele 

também é radioativo. Um homem adulto possui uma atividade média de 7000 Bq, 

enquanto que o café de cada dia 1000 Bq (1 kg), enquanto que 1 kg de urânio possui 

atividade 25000000 Bq (HEILBRON FILHO et al., 2004). As maiores concentrações de 

radionuclídeos presentes no corpo humano são o potássio 40, carbono 14, tório e urânio, 

e a principal via de incorporação destes elementos no corpo humano é através da 

ingestão de alimentos. 

Há uma diversidade de técnicas utilizadas para avaliar as concentrações de 

radionuclídeos em diversos tipos de amostras. A técnica de espectrometria gama tornou-
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se uma excelente alternativa na análise de radionuclídeos em amostras ambientais. Essa 

técnica radioanalítica encontra-se bastante difundida e é utilizada pela maioria dos 

laboratórios que trabalham com certificação de concentração de radionuclídeos em 

diversos tipos de amostras (MALANCA et al., 1993). Uma das principais vantagens 

desta técnica é a quantidade de informações obtidas em uma única análise, como os 

radionuclídeos presentes na amostra bem como sua atividade e, a partir daí, se 

necessário, estimar ou calcular os parâmetros de radioproteção previstos pelo princípio 

ALARA, que estabelece as condições necessárias para proteger o homem dos efeitos 

causados pelas radiações ionizantes (CEMBER; JHONSON 1996). Além disso, a 

espectrometria gama é uma técnica de análise rápida, multielementar, não destrutiva e 

sem a necessidade de tratamento químico. Para o uso desta técnica, os detectores mais 

utilizados são os inorgânicos sólidos e os semicondutores. 

Os principais parâmetros a serem considerados para análise por espectrometria gama 

para garantir um bom desempenho dos detectores e um aumento da confiabilidade dos 

resultados são: (1) eficiência de contagem por energia do fóton, pois a determinação da 

eficiência de contagem é o problema chave para medidas por espectrometria gama; (2) 

boa calibração do sistema de medidas; (3) boa resolução do sistema por fotopico; (4) 

baixo limite de detecção; (5) um sistema que forneça o cálculo da área líquida do 

fotopico; (6) um arranjo experimental que permita validar os resultados experimentais 

com a utilização de padrões certificados; (7) minimização da auto-absorção pelo uso de 

padrões com densidades semelhantes às amostras analisadas e padronização das massas 

das amostras analisadas, dos padrões e do tempo de aquisição (JÚNIOR, 2009).   

O parâmetro chave é o (1), que na metodologia padrão é estimada de forma indireta 

através do uso de padrões certificados. Mas neste trabalho será utilizada uma 

metodologia alternativa, que dispensa a confecção de padrões para cada tipo de amostra 

e que calcula a eficiência de detecção para cada energia dos fótons de forma direta e 

sem o auxílio de padrões, ou seja, sem a necessidade de manuseio de materiais 

radioativos. Para isso será utilizado o software LabSOCS do programa Genie 2000 da 

Canberra Industries. O LabSOCS [Laboratory Sourceless Object Calibration Software] 

é um software que faz calibrações matemáticas de eficiência de detecção, sem a 

necessidade de qualquer utilização de padrões. Isto permite calibrações rápidas e 

precisas de muitas geometrias que são difíceis de fazer, sem a necessidade de muito 

tempo, dinheiro e licenças para obter as fontes de referência. Este software inclui um 

detector caracterizado, algoritmos computacionais para fazer a correção da atenuação 
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das energias dos fótons na amostra, porta-amostra e o próprio detector, além de várias 

possibilidades de geometrias de porta-amostras (BRONSON, 2003). Com o LabSOCS o 

parâmetro (7) é desnecessário, pois a correção da auto-absorção dos fótons sofrido na 

amostra é calculada durante a simulação para a construção da curva de eficiência, o 

parâmetro (5) é calculado pelo Gamma Analysis do Genie 2000, o (6) é obrigatório não 

importando a metodologia pois todo sistema de detecção precisa ser validado 

periodicamente, o parâmetro (3) depende do sistema de detecção utilizado, os melhores 

são obtidos através de detectores de materiais semicondutores como o HPGe, o (2) é 

uma necessidade de todos os sistema de medição para serem capazes de discriminar e 

identificar uma energia e o (4) depende do elemento radioativo que se está procurando e 

do background.   

A maior preocupação dos órgãos de controle de radiação ionizante, entre eles, a IAEA 

(International Atomic Energy Agency) e a CNEN (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear), tem sido com a exposição externa devido à radiação gama. Neste contexto, os 

detectores mais utilizados nos estudos de qualificação e quantificação dos níveis de 

radiação gama, têm sido o detector de iodeto de sódio ativado com tálio [NaI(Tl)], e 

principalmente, o detector de germânio hiper puro – HPGe (JÚNIOR et al., 2009), que 

será utilizado neste trabalho devido a sua boa resolução em energia possibilitando a 

distinção de picos próximos. 

Há a necessidade de conhecer os níveis de radioatividade ambiental que o ser humano 

está exposto, e toda a natureza, para discutir as consequências e possibilidades das 

interações das radiações com a matéria a curto e longo prazo, justificando assim as 

pesquisas para a determinação das concentrações dos elementos radioativos na natureza. 

Propõe-se neste trabalho a análise de algumas amostras de alimentos, reconhecendo a 

sua importância para o conhecimento dos níveis de radioatividade que ser humano está 

exposto.  

 

1.1 Objetivo 

Determinar e quantificar os radionuclídeos presentes em amostras de alimentos que 

estão presente na dieta dos brasileiros.  

E estimar a dose efetiva comprometida devido a estes radionuclídeos e comparar com os 

valores de literatura encontrados. 
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Capítulo 2 

Fundamentação teórica 

 

2.1 Elementos radioativos 

Os átomos são responsáveis por toda a estrutura composta de matéria existente, eles são 

formados, numa visão clássica, por um denso núcleo de prótons e nêutrons, e uma 

nuvem de elétrons ao redor deste núcleo. Dos cerca de 2500 nuclídeos conhecidos, 

menos de 300 são estáveis. Os outros são estruturas instáveis que decaem e formam 

outras por emissão de partículas e radiação eletromagnética, num processo chamado de 

radioatividade (YOUNG e FREEDMAN, 2012). A instabilidade se deve à competição 

entre forças elétricas de repulsão entre prótons e de força nuclear de atração entre 

prótons, entre nêutrons e entre um próton e um nêutron. Então, dependendo da 

quantidade de prótons e de nêutrons num núcleo, a instabilidade pode ser maior ou 

menor, ou não existir a instabilidade, e nesse caso o nuclídeo é estável (OKUNO, 2013). 

Quando a Terra foi formada há cerca de 4,8 bilhões de anos, diversos radionuclídeos 

estavam presentes na composição da massa original. Desde então eles vêm decaindo, e 

somente os radionuclídeos de meias vidas acima de 100 milhões de anos, ou os 

radionuclídeos originários destes ainda existem na natureza, são os ditos radionuclídeos 

primordiais. Como exemplo há o 𝐾 
40  (meia vida de 1,26 bilhões de anos), o 𝑈 

238  (meia 

vida de 4,47 bilhões de anos) e o 𝑇 
232  (meia vida de 14 bilhões de anos). 



 

 

5 

 

Praticamente todos os materiais contêm nuclídeos radioativos, embora geralmente em 

concentrações muito baixas. Assim, a água e os alimentos consumidos, o ar inspirado, 

os lares, os radionuclídeos estão em todo lugar. 

Os radionuclídeos primordiais e seus descendentes, junto com a radiação cósmica são os 

principais responsáveis por uma exposição à radiação ionizante quase constante e 

natural, o chamado de background. 

Quanto à radiação cósmica, esta foi descoberta em 1912 pelo físico austríaco Victor 

Hess. É produzida através de processos existentes no Sol e outras estrelas, em eventos 

como explosões de supernovas, pulsares ou núcleos de galáxias ativas. A composição 

da radiação cósmica depende da faixa de energia observada, sendo de modo geral 

formada por prótons, além de partículas alfa, íons e núcleos de elementos pesados, 

todos extremamente energéticos. Essas partículas interagem com átomos da atmosfera e 

criam várias outras partículas, que constituem a radiação cósmica secundária, incluindo 

mésons pi, elétrons, nêutrons e fótons. Ao nível do mar, cerca de 75% da radiação 

cósmica é constituída de múons que resultam do decaimento de mésons pi, e o restante 

são essencialmente fótons e elétrons. A intensidade da radiação cósmica secundária 

varia com a altitude, e a intensidade máxima, chamada máximo de Pfotzer, ocorre entre 

15 km e 26 km. Varia também com a latitude, sendo menor na região do equador e 

maior nos polos, devido ao campo geomagnético (KATHREN, 1998; OKUNO, 2013). 

Um dos resultados do bombardeio constante da atmosfera superior pelos raios 

cósmicos, principalmente nêutrons, é a produção dos seguintes radionuclídeos 

cosmogênicos: 𝐻1
3 , 𝐵𝑒4

7 , 𝐶6
14 , 𝑁𝑎11

23  e 𝐾𝑟36
85 . Como quase todos os organismos vivos têm 

grande quantidade de carbono e hidrogênio, um pequeno percentual deles é radioativo 

(KATHREN, 1998). Os principais radionuclídeos cosmogênicos estão uniformemente 

dispersos na atmosfera. No entanto, a exposição por inalação desses radionuclídeos é 

desprezível se comparados à exposição por ingestão (UNSCEAR, 2000). 

 

2.2 Radiação natural de fundo 

Os elementos radioativos que compõem background são responsáveis por uma dose de 

radiação ionizante comum a todos os seres vivos, a estimativa é que esta dose efetiva 

média mundial devido a esta radiação natural seja de 2,42 𝑚𝑆𝑣 ∙ 𝑎𝑛𝑜−1 (UNSCEAR, 

2000). A Tabela 1 mostra a média global da dose efetiva anual para adultos devido a 

fontes naturais de radiação ionizante.  
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Tabela 1. Componentes da radiação ionizante natural na dose efetiva anual 

Componente da exposição 
Dose efetiva anual 

(mSv) 

Raios cósmicos e radionuclídeos cosmogênicos 0,39 

Radionuclídeos terrestres: exposição gama externa 0,48 

Radionuclídeos no corpo: exposição interna (exceto radônio) 0,29 

Radônio e filhos 1,26 

Total 2,42 

Fonte: UNSCEAR, 2000 

O total na Tabela 1 é referente a uma média, porque os valores de dose de background 

varia de lugar para lugar, na Inglaterra a média é de 1,1 mSv/ano, enquanto em 

Guarapari-ES, região anômala devido a alta concentração de tório 232, devido a alta 

concentração do minério monazita, a dose varia de 5,5 mSv/ano a 12,5 mSv/ano. 

A irradiação externa do corpo humano devido aos elementos primordiais se dá 

principalmente através da radiação gama dos elementos das séries radioativas naturais 

do Urânio, do Tório e do decaimento do 𝐾 
40 . Outra série natural de grande importância 

é a do Actínio. Internamente, além da radiação gama, o corpo é irradiado pelas 

partículas alfa e beta produzidas no decaimento destes elementos (UNSCEAR, 2000). A 

ingestão através dos alimentos e da água é a principal via de incorporação de 

radionuclídeos no organismo. Como regra geral, os radioisótopos comportam-se da 

mesma forma que seus isótopos não radioativos com relação à absorção pelas raízes e 

mesmo não tendo função metabólica, podem estar presentes nos tecidos vegetais 

(EISENBUD, 1987).   

Dentre os radionuclídeos, o maior responsável pela exposição à radiação natural e 

grande causador de problemas à saúde humana é o radônio 226, que faz parte da cadeia 

de decaimento natural do urânio 238. A UNSCEAR (2010) estimou que o radônio e 

seus produtos de decaimento contribuem com cerca de ¾ da dose efetiva anual recebida 

pelo homem decorrente das fontes terrestres, e com aproximadamente metade da dose 

recebida em virtude de todas as fontes naturais. A maior contribuição é devido à 

inalação do radônio e seu posterior decaimento dentro do pulmão, que é um gás nobre e 

quase não se acumula no aparelho respiratório, o contrário de seus descendentes que 

facilmente são incorporados na corrente sanguínea. Seus descendentes sólidos, tais 

como: polônio, bismuto e chumbo, que ao serem incorporados, irradiam os tecidos dos 
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pulmões. Devido ao fato das meias vida destes isótopos serem pequenas (não excedem 

alguns minutos), produz-se uma irradiação contínua nos pulmões em reduzido intervalo 

de tempo até ser atingido o nuclídeo estável (chumbo 206). Os danos provocados nos 

tecidos pulmonares pelas radiações emitidas por estes radionuclídeos podem induzir o 

desenvolvimento de câncer. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) estima 

que de 1 a 2 em cada 100 pessoas que, durante a vida inalem ar com concentrações de 

radônio não inferiores a 150 𝐵𝑞/𝑚3, incorram no risco de contrair câncer de pulmão 

(BOSTICK et al., 2002). O principal risco de exposição a este gás ocorre, 

fundamentalmente, a partir do solo, devido à concentração de urânio 238, concentração 

esta que pode ser aumentada a partir de aplicações de fertilizantes, principalmente os 

fosfatados. 

 

2.3 Séries radioativas e equilíbrio secular 

Quando ocorre uma sequência de decaimentos radioativos até se chegar a um isótopo 

estável, isso se configura uma cadeia radioativa, que pode ser natural ou artificial. Na 

natureza quase todos os elementos radioativos encontrados pertencem basicamente a 

três cadeias radioativas: a série do Urânio, do Actínio e do Tório. 

A série do Urânio é iniciada pelo urânio 238 que é um dos elementos primordiais e 

possui abundância isotópica de 99,27% e meia vida de 4,47 bilhões de anos. Esta é a 

série mais extensa existente na natureza. 

O urânio ocorre na maioria das rochas e solos e a concentração encontrada nas rochas 

fosfáticas pode chegar a 120 ppm, com atividades específicas variando em torno de     

33 𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1. Essa relativa alta concentração reflete-se na correspondente alta 

concentração encontrada nos fertilizantes fosfatados comerciais (EISENBUD, 1987).  

A série do Actínio é iniciada pelo urânio 235, que possui abundância isotópica de 

0,72% e meia vida de 703,8 milhões de anos. 

A série do Tório (Figura 1) tem como elemento pai o tório 232 que possui abundância 

natural de 100% e meia vida de 14 bilhões de anos, sendo também um dos elementos 

primordiais. 
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Figura 1. Série do Tório 

 

Na Figura 2 estão representadas as sequências de decaimentos das séries do Urânio e do 

Tório, e parte da do Actínio. Os radionuclídeos mensuráveis por espectrometria gama 

apresentam-se destacados em azul, sendo o restante não mensurável. 

 

 

Figura 2. Séries do Urânio e Tório (extraído de SCHEIBEL, 2006)  
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Estas séries radioativas naturais possuem nuclídeos com propriedades físicas e químicas 

diferentes, com uma grande variação nas suas meias vidas. Mas quando o decaimento 

ocorre em um sistema fechado por períodos superiores a sete meias vidas do produto de 

decaimento de maior meia vida da série, as atividades de todos os elementos radioativos 

passam a ser iguais àquela do radioisótopo que dá origem à série (KETCHAM, 1996), 

esta é a condição de equilíbrio secular. Mas a igualdade da atividade no equilíbrio não 

implica em igual concentração dos diferentes radionuclídeos, uma vez que suas meias 

vidas são consideradas no cálculo das concentrações elementares relativas (teores) dos 

membros de cada série (CARLOS, 2006). 

Na série do Urânio o radionuclídeo de maior meia vida, excluindo o elemento pai, é o 

urânio 234 com meia vida de 250.000 anos, assim o equilíbrio secular da série é 

atingido após 1.700.000 anos, passado este período, se determinado a atividade 

específica de qualquer elemento, esta será a atividade de todos os elementos da série. Já 

na série do Tório o elemento de maior meia vida é o rádio 228 com meia vida de 5,75 

anos, assim para entrar em equilíbrio secular tem que se esperar em torno de 40 anos.   

Esperar centenas de milhares de anos pelo equilíbrio secular de uma série não é viável, 

mas há a possibilidade de se considerar apenas alguns trechos destas séries. O tório 234, 

por exemplo, possui meia vida curta e entra em equilíbrio secular com urânio 238 num 

período aproximado de 5 meses. Portanto, a atividade do tório 234, nessas condições, 

fornece a estimativa da atividade do urânio 238 (DOS SANTOS et al., 2000). 

Também é possível determinar a atividade do rádio 226 através da medição do bismuto 

214 e/ou do chumbo 214, desde que o período de confinamento seja superior a 45 dias 

(tempo necessário para que o radônio 222 entre em equilíbrio com seus produtos de 

decaimento) (DOS SANTOS et al., 2000).      

 

2.4 Potássio 40 

Cerca de vinte e quatro radionuclídeos primordiais de linhas únicas estão identificados 

na literatura, sendo o potássio 40 (K-40) o mais significativo por estar presente 

essencialmente em todas as amostras ambientais (KATHREN, 1998). 

O potássio possui três isótopos naturais: o estável potássio 39 com abundância natural 

de aproximadamente 93,26%, o potássio 40 com abundância natural de 

aproximadamente 0,012% (0,0118%) é radioativo e tem meia vida de 1,26 bilhões de 
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anos, e o potássio 41 com abundância isotópica de aproximadamente 6,73%, também é 

estável.  

O potássio é encontrado em níveis altos na maioria dos solos, segundo a NORM (2014), 

o potássio é o sétimo elemento mais comum no solo, e a concentração média devido ao 

potássio 40 é de 850 Bq/kg. A Tabela 2 apresenta valores de atividades específicas de 

potássio 40, rádio 226 e rádio 228 encontrados no solo de algumas localidades: Platô de 

Neópolis, Sergipe – Brasil [CARDOSO (2012)]; Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e 

Suzano, São Paulo – Brasil [UMISEDO (2007)]; Pedra, Pernambuco – Brasil [JÚNIOR 

(2009)]; Itagunmodi - Nigéria (ADEMOLA et al., 2014) e Ghana (FAANU et al., 

2011). 

 

Tabela 2. Atividade específica em 𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1 de radionuclídeos no solo 

𝐾 
40  𝑅𝑎 

228  𝑅𝑎 
226  Referência 

8,74 – 112,6 

 35,36 ± 0,22  

6,36 – 17,6 

 11,5 ± 0,4  

18,2 – 24,2 

 21,2 ± 0,4  
CARDOSO (2012) 

36 – 340 

 152 ± 8  

36 – 107 

 65,7 ± 4,4  

42 – 145 

 70,8 ± 5,1  
UMISEDO (2007) 

60,4 – 248,9 

 141 ± 11  

6,0 – 67,2 

 27,1 ± 1,2  

5,2 – 23,1 

 15,3 ± 0,9  
FAANU et al., (2011) 

103 – 600 

 505,1 ± 8,3  

17,5 – 30,8 

 26,4 ± 2,6  

8,8 – 60,4 

 55,3 ± 2,9  
ADEMOLA et al., (2014) 

298 – 2274 

 874 ± 47  

33,5 – 448,1 

 158 ± 10  

9,1 – 62,1 

 26,1 ± 1,5  
JÚNIOR (2009) 

 

Segundo a KATHREN (1998) o potássio 40 ( 𝐾19
40 ) decai para o cálcio 40 ( 𝐶𝑎20

40 ) via 

decaimento 𝛽− em 89,3% das vezes, emitindo um elétron cuja energia máxima é de 

1,314 MeV. Também há uma pequena possibilidade (0,001%) dele decair por 

decaimento 𝛽+emitindo um pósitron cuja energia máxima é de 1,505 MeV, e o restante, 

aproximadamente 10,7%, decairão via captura de elétrons decaindo num estado 

excitado do argônio ( 𝐴𝑟18
40 ), este por sua vez chegará ao estado fundamental emitindo 

um fóton característico de energia 1460,8 keV (Figura 3), essencial para identificação e 

quantificação do potássio 40 por espectrometria gama. 
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Figura 3. Esquema de decaimento do potássio 40 

 

No corpo humano, o potássio 40 comporta-se como um nutriente essencial devido à 

semelhança com o potássio estável, sendo uniformemente distribuído nos tecidos 

musculares e sua concentração mantém-se constante devido o equilíbrio homeostático. 

O corpo de um ser humano de 70 kg (homem padrão caucasiano) contém 

aproximadamente 140 g de potássio, consequentemente a atividade de potássio 40 

correspondente é de 4400 Bq. Esse isótopo é responsável por um equivalente de dose 

anual no corpo humano de 0,17 mSv para adultos e de 0,19 mSv para crianças 

(UNSCEAR, 2000), sendo que a maior contribuição é devido aos elétrons do que a 

radiação gama emitida. Mas a dose devido à presença deste radionuclídeo no corpo 

humano não é relevante, sendo excluído de critérios de proteção radiológica, junto à 

radiação cósmica na superfície da terra ou às concentrações não alteradas de 

radionuclídeos naturais existentes em praticamente todos os materiais ou matérias 

primas (PR-3.01/001:2011/CNEN, 2011).  

Os seres vivos apresentam radioatividade natural maior que a radioatividade natural de 

fundo encontrada ao seu redor. Um dos motivos é a necessidade de potássio em seus 

organismos. Em plantas, o potássio é conhecido como um dos três “nutrientes 

primários” (junto com o nitrogênio e o fósforo). Por sua vez, em seres humanos, o 

potássio é o terceiro mineral mais abundante no corpo humano, atrás apenas do cálcio e 

do fósforo (KATHREN, 1998). 
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O potássio é um elemento básico, tanto no que se refere ao funcionamento e ao 

metabolismo interno de uma célula (transformação da glicose em glicogênio, síntese de 

proteínas, entre outros processos), quanto no que se refere aos mecanismos de equilíbrio 

dinâmico apresentado pelas membranas de uma célula. Juntamente com o sódio, o 

potássio tem papel fundamental no equilíbrio homeostático de uma célula. O potássio é 

essencial para a contratilidade da musculatura e para a excitabilidade do tecido nervoso 

(KATHREN, 1998). 

 

2.5 Radionuclídeos em alimentos 

A medição de traços radioativos no ambiente e em alimentos é de fundamental 

importância para o monitoramento dos níveis de radiação na natureza. Os 

radionuclídeos estão em toda parte e incorporado à vida. O leite, por exemplo, contém 

naturalmente potássio 40, a água, entre outros, o rádio 226, radônio 222 e radônio 220, e 

o ar contém principalmente radônio 226, que segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo, ficando atrás somente 

do cigarro, por enquanto. Além da possibilidade de contaminação por radionuclídeos 

artificiais, que ocorre principalmente da deposição de materiais radioativos da atmosfera 

nas partes superficiais da planta (fallout) gera uma contaminação direta. Portanto, com o 

fallout os radionuclídeos podem se depositar diretamente sobre os alimentos, ou então, 

se incorporarem aos nutrientes dos vegetais e serem absorvidos pelos mesmos por via 

foliar ou através do solo. 

Além da contaminação via fallout, técnicas de cultivo podem enriquecer o solo com 

radionuclídeos, como o uso indiscriminado de fertilizantes fosfatados, que podem 

aumentar o nível de radioatividade dos alimentos além do tolerável. Assim, os 

fertilizantes fosfatados, de acordo com sua origem, podem conter vários elementos, 

incluindo os radionuclídeos 𝑈 
238 , 𝑅𝑎 

226 , 𝑇 
232  e 𝐾 

40  (MIRLEAN et al., 2001). O 

nível de radioatividade em amostras de fertilizantes é variável e depende do método de 

produção, dos materiais, e da prévia concentração dos radionuclídeos nas matérias-

primas utilizadas para a fabricação deles. Como consequência da aplicação destes no 

solo poderá haver um aumento de concentração de urânio, tório e potássio no solo 

devido à atividade agrícola, que dependendo dos valores levará a contaminação dos 

solos e da água. A Tabela 3 apresenta atividades específicas do 𝐾 
40 , 𝑅𝑎 

228  e 𝑅𝑎 
226  em 

amostras de fertilizantes fosfatados encontrados na literatura. 
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Tabela 3. Valores de atividades específicas do 𝐾 
40 , 𝑅𝑎 

228  e 𝑅𝑎 
226 , em 𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1, 

encontrados na literatura para fertilizantes fosfatados 

Intervalos e/ou médias Referência 

𝐾 
40  𝑅𝑎 

228  𝑅𝑎 
226   

2,9 – 6,3 

4,0 ± 1,3 

58,7 – 81,2 

66,7 ± 7,7 

353 – 384 

357 ± 11 

AHMED E EL-ARABI 

(2005) 

6 – 68 

15,0 ± 1,2 

4 – 25 

16,0 ± 0,6 

759 – 1179 

885 ± 35 

OLSZEWSKA-WASIOLEK 

(1995) 

26,1 ± 4,6 435 ± 15 429 ± 17 GARCÊZ (2016) 

87,0 ± 2,0 7,0 ± 0,2 527 ± 15 CHAUHN et al. (2012) 

90,9 – 331,4 

181,8 ± 9,1 

26,5 – 203,4 

67,3 ± 3,3 

499 – 617 

557 ± 27 
KHAN et al.  (1998) 

301 ± 36 4,7 ± 2,0 696 ± 112 JIBIRI e FASAE (2012) 

538 – 610 

574 ± 14 

9,0 – 43,3 

26,1 ± 0,7 

75,9 – 370 

223,0 ± 2,4 
CARDOSO (2012) 

267 – 922 

595 ± 87 

14,3 – 38,9 

26,6 ± 3,7 

416 – 827 

622 ± 60 
NOWAK (2013) 

38 – 5029 

2643 ± 82 

6,3 – 6,4 

6,35 ± 1,85 

7,5 – 392 

172 ± 5,3 

ALSHAHRI e ALGAHTANI 

(2014) 

- 
155 – 246 

196 ± 33 

544 – 879 

633 ± 57 

SAUEIA e MAZZILLI 

(2006) 

 

A CNEN, através da sua posição regulatória 3.01/001 de 2011 intitulada “Critérios de 

Exclusão, Isenção e Dispensa de Requisitos de Proteção Radiológica”, estipula os níveis 

de isenção de concentrações de atividade de radionuclídeos em alimentos. Alguns 

limites são mostrados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Níveis de isenção: atividades e concentrações de atividades isentas 

Nuclídeo Concentração de atividade (Bq/g) Atividade (Bq) 

𝐾 
40  100 1000000 

𝐶𝑠 
137  10 10000 

𝑃𝑏 
212  10 100000 

𝐵𝑖 
214  10 10000 

𝑅𝑛 
222  10 100000000 

𝑅𝑎 
226  10 10000 

𝑈 
238  10 10000 

Fonte: PR-3.01/001:2011/CNEN, 2011   

 

2.6 Efeitos biológicos decorrentes da radiação 

Os átomos do organismo vivo estão unidos, formando moléculas, algumas muito 

pequenas como a molécula da água, e outras muito grandes como a molécula de DNA. 

Esses átomos estão unidos por forças elétricas. Quando uma partícula ionizante arranca 

um elétron de um dos átomos de uma molécula do corpo, pode causar sua 

desestabilização que resulta em quebra da molécula. As várias características da forma 

de atuação da radiação no corpo humano são descritas a seguir (OKUNO, 2013). 

 

1. Estágios da ação 

 A sequência dos estágios é a seguinte: 

 estágio físico, em que ocorre a ionização de um átomo em cerca de 10−15  s; 

 estágio físico-químico, quando ocorrem as quebras das ligações químicas das 

moléculas que sofreram ionização, com duração de uns 10−6 s; 

 estágio químico, quando os fragmentos da molécula se ligam a outras 

moléculas, com duração de poucos segundos; 

 estágio biológico, que pode durar dias, semanas ou até várias dezenas de anos 

quando surgem efeitos bioquímicos e fisiológicos com alterações morfológicas 

e funcionais dos órgãos. 

 

2. Mecanismo de ação 

 Podem ser de dois tipos: 
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 mecanismo direto, quando a radiação interage diretamente com as moléculas, 

como as de DNA, podendo causar desde mutação genética até morte celular; 

 mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula de água, formando 

assim radicais livres que podem atacar outras moléculas. 

 Esse mecanismo é importante, uma vez que nosso corpo é composto por mais de 

 70% de água. 

 

3. Natureza dos efeitos biológicos 

Quanto à natureza, os efeitos podem ser classificados em reações teciduais e 

efeitos estocásticos: 

 Reações teciduais resultam de dose alta e somente surgem acima de certo limiar 

de dose, cujo valor depende do tipo de radiação e do tecido irradiado. Um dos 

principais efeitos é a morte celular, se poucas células morrerem, o efeito pode 

nem ser sentido, mas se um número grande de células de um órgão morrer, seu 

funcionamento pode ser prejudicado. Nessas reações, quanto maior a dose, mais 

grave é o efeito. Um exemplo é a queimadura que pode ser desde um leve 

avermelhamento até a formação de bolhas enormes. Até recentemente 

acreditava-se que as reações teciduais eram efeitos que surgiam pouco tempo 

após a exposição. Os estudos epidemiológicos dos sobreviventes das bombas 

atômicas lançadas pelos americanos no Japão começaram a mostrar evidências 

de que há efeitos bastante tardios que resultam de danos nos tecidos e são 

doenças vasculares cardíacas e cerebrais além da opacificação do cristalino, e a 

catarata. Esses efeitos estão sendo comprovados, recentemente, com a coleta de 

dados de pessoas submetidas à radioterapia e no caso da catarata em médicos 

intervencionistas. 

 Efeitos estocásticos são alterações que surgem em células normais, sendo os 

principais o câncer e o efeito hereditário. As recomendações de proteção 

radiológica consideram que esse tipo de efeito pode ser induzido por qualquer 

dose, inclusive dose devido à radiação natural. São sempre tardios e a gravidade 

do efeito não depende da dose, mas a probabilidade de sua ocorrência aumenta 

com a dose. Os efeitos hereditários ocorrem nas células sexuais e podem ser 

repassadas aos descendentes. 
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2.7 Dose de radiação ionizante 

A dose de radiação absorvida é definida como a energia fornecida ao tecido vivo por 

unidade de massa. A unidade de dose absorvida no SI é o joule por quilograma, 

chamado de gray (Gy): 1 Gy = 1 J/kg.  

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica, na publicação 118 (ICRP, 2012) 

definiu dose limiar como sendo a dose estimada que causa incidência de reações 

teciduais em 1% dos tecidos irradiados. O limiar de dose para indução de catarata 

(comentado na seção 2.6) foi estabelecido como sendo de 0,5 Gy, tanto para exposição 

aguda (exposição única) quanto para crônica (exposição fracionada). Foi também 

proposto o valor de 0,5 Gy como limiar de dose para doenças circulatórias, tanto para 

morbidade quanto para mortalidade. 

A dose absorvida no tumor em uma sessão de radioterapia é de 2 Gy. A dose letal que 

mata 50% dos seres humanos irradiados no corpo todo, cerca de 30 dias após a 

irradiação, é de 4 Gy. Para esterilizar sementes, como pimenta do reino por exemplo, 

através da eliminação de micro-organismos indesejáveis, empregam-se doses absorvidas 

de 10 kGy a 20 kGy. 

Porém dose absorvida não é uma medida adequada para se discutir efeito biológico, 

porque energias iguais de diferentes tipos de radiação causam diferentes graus de efeito 

biológico. Esta diferença é descrita por um fator numérico chamado de eficácia 

biológica relativa (RBE), também chamado de fator de ponderação da radiação (𝑤𝑅). A 

Tabela 5 mostra os valores aproximados de 𝑤𝑅  para vários tipos de radiação.  

O efeito biológico é descrito pelo produto da dose absorvida (𝐷𝑇,𝑅) pelo órgão ou tecido 

T devido a radiação R, pelo fator de ponderação da radiação (𝑤𝑅), esta quantidade é 

chamada de dose equivalente (𝐻𝑇). A unidade no SI de dose equivalente para o ser 

humano é o Sievert (Sv) (ICRP, 2012):  

 

𝐻𝑇 ,𝑅 = 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅  
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Tabela 5. Fatores de ponderação para vários tipos de radiação ionizante 

Tipo de Radiação 𝑤𝑅  (Sv/Gy) 

Fótons, elétrons e múons 1 

Prótons e píons pesados 2 

Partículas α, fragmentos de fissão e íons pesados 20 

Nêutrons 
Função contínua da energia do 

nêutron 

Fonte: ICRP (2007) 

 

No entanto, o corpo possui órgãos e tecidos de diferentes densidades, e alguns são mais 

susceptíveis a danos biológicos que outros, por isso convêm definir a dose efetiva (𝐸): 

 

𝐸 =  𝑤𝑇𝐻𝑇
𝑇

 

 

onde 𝑤𝑇  é o fator de ponderação para o tecido T. A Tabela 6 mostra alguns valores de 

𝑤𝑇 .  

 

Tabela 6. Alguns fatores de ponderação (𝑤𝑇), para alguns tecidos ou órgãos T 

Tecido ou órgão 𝑤𝑇  

Medula-óssea (vermelha), cólon, pulmão, estômago, mama, glândula adrenal, 

região extratorácica, vesícula biliar, coração, rins, mucosa oral, módulos 

linfáticos, músculo, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, 

útero/cervix 

0,20 

Gônodas 0,08 

Bexiga, esôfago, tiróide, fígado 0,04 

Superfície óssea, glândulas salivares, cérebro e pele 0,01 

Fonte: ICRP (2007) 

 

2.8 Fatores de conversão de atividade específica para dose efetiva anual 

Sabida a atividade específica (em Bq/kg) de um determinado radionuclídeo que fora 

ingerido numa certa porção de algum alimento, pode-se calcular a dose efetiva 

comprometida (em mS/ano) devido a este radionuclídeo por um período de tempo 

específico. Para tal usam-se os fatores de conversão que já foram calculados, tabelados 
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e atualizados nas publicações da ICRP. Para o 𝐾 
40  esses fatores foram obtidos 

considerando a emissão do elétron (decaimento 𝛽−) e do fóton. No caso dos elementos 

das séries do urânio 238 e do tório 232, foram consideradas todas as formas de 

decaimentos dentro do corpo humano, cuja principal via de incorporação é pela ingestão 

de alimentos. Uma vez no trato gastrintestinal estes são absorvidos integralmente ou 

parcialmente (𝑓𝐼).   

A Tabela 7 mostra os coeficientes de dose efetiva comprometida para vários 

radionuclídeos.  

 

A Tabela 7. Coeficientes de dose efetiva (e) por unidade de ingestão para membros do 

público 

Nuclídeo 𝑇1
2 
 𝑓𝐼  

e (Sv/Bq) 

1 ano 5 anos 10 anos 15 anos adulto 

K-40 1,28E9 a 1.0 4,2E-08 2,1E-08 1,3E-08 7,6E-09 6,2E-09 

Po-210 138,4 d 0,5 8,8E-06 4,4E-06 2,6E-06 1,6E-06 1,2E-06 

Pb-212 10,64 h 0,4* 6,3E-08 3,3E-08 2,0E-08 1,3E-08 6,0E-09 

Bi-212 60,6 min 0,05 1,8E-9 8,7E-10 5,0E-10 3,3E-10 2,6E-10 

Pb-214 26,8 min 0,4* 1,0E-09 5,2E-10 3,1E-10 2,0E-10 1,4E-10 

Bi-214 19,9 min 0,05 7,4E-10 3,6E-10 2,1E-10 1,4E-10 1,1E-10 

Ra-226 1600 a 0,3* 9,6E-07 6,2E-07 8,0E-07 1,5E-06 2,8E-07 

Ra-228 5,75 a 0,3* 5,7E-06 3,4E-06 3,9E-06 5,3E-06 6,9E-07 

Ac-228 6,13 h 0,0005 2,8E-09 1,4E-09 8,7E-10 5,3E-10 4,3E-10 

Fonte: ICRP 119 (2012) 

𝑓𝐼  é o fator de transferência do radionuclídeo do trato gastrintestinal para o sangue 

*para um indivíduo adulto, 𝑓𝐼  é 0,2  

 

2.9 Detectores de radiação ionizante 

O processo de detecção da radiação ionizante é o resultado da interação desta em algum 

meio sensível a ela. Existem vários materiais que podem ser utilizados para a detecção 

de radiação ionizante, sendo os detectores mais utilizados os a gás, os cintiladores, os 

semicondutores e os termoluminescentes. Cada um possui vantagens e desvantagens, e a 

escolha pelo detector depende do objetivo do trabalho.  
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2.9.1 Detectores semicondutores 

Para o presente objetivo, será usado um detector semicondutor. Os semicondutores 

funcionam a partir do princípio da excitação de elétrons, que passam das bandas de 

valência para a banda de condução, permitindo assim a coleção destes elétrons, dando 

origem ao processo de detecção (KNOLL, 2010). 

Na Física do Estado Sólido o que diferencia um condutor, um semicondutor e um 

isolante é a largura da banda proibida, largura esta que representa um valor em energia.  

Quanto maior a largura desta banda, maior será a energia necessária a um elétron para 

ele escapar da banda de valência e chegar a de condução. Num isolante a largura da 

banda proibida é de cerca de 5 eV, já os semicondutores apresentam largura em torno de 

1 eV, e os condutores, em temperatura ambiente, apresenta um valor pouco menor que 

este. Vale ressaltar que a temperatura tem papel decisivo na vida de um condutor, pois a 

medida que a temperatura diminui, diminui também a energia interna do sistema, 

tornando menor a probabilidade de um elétron sair da banda de valência e subir para a 

banda de condução. Muitos detectores semicondutores são resfriados a temperaturas 

criogênicas porque à temperatura ambiente estes materiais possuem seus elétrons da 

banda de valência muito “agitados” e mesmo sem receber energia numa interação com 

alguma radiação ionizante, eles possuem grande probabilidade de subir à banda de 

condução criando a chamada corrente de fuga (ruído) e assim contaminando o resultado.      

Quando um elétron passa para a banda de condução, no seu lugar fica uma ausência de 

elétron, que é chamada de lacuna, vacância ou buraco. Assim, surgem dois portadores 

de carga elétrica: o elétron que se desloca na banda de condução e a lacuna na banda de 

valência, pois o elétron vizinho pode ocupar a lacuna, deixando outra em seu lugar e 

assim sucessivamente. O movimento das lacunas acarreta em um aumento considerável 

na parte sensível do detector, isto é, aumenta a região onde a radiação perde a sua 

energia possibilitando uma melhor resolução (MAGALHÃES, 2003). Atualmente o 

Silício (Si), com banda proibida de 1,09 eV e o Germânio (Ge) com banda proibida de 

0,79 eV são os semicondutores, disponíveis comercialmente, mais utilizados para 

medidas de raios gama (KNOLL, 2010). 

A principal vantagem do detector semicondutor está na energia média necessária para 

criar um par elétron-buraco que é cerca de 10 vezes menor do que a energia para criar 

um par elétron-íon, resultando numa maior resolução em energia. Outra vantagem está 

na densidade dos materiais, que é superior e por isso eles possuem um poder de 

frenamento (stopping power) maior do que os detectores a gás. A energia média para 
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criar um par elétron-buraco a 77 K, é de 3,76 eV para o silício e de 2,96 eV para o 

germânio. O grande número de pares criados propicia duas vantagens aos detectores 

semicondutores sob ponto de vista de resolução: diminui a flutuação estatística e a 

influência do ruído eletrônico, levando a uma melhor relação sinal-ruído KNOLL 

(2010). 

 

2.9.2 Detector intrínsico HPGe 

Os primeiros detectores de germânio utilizados eram dopados com lítio [Ge(Li)], eles 

foram largamente utilizados devido a sua boa resolução para espectroscopia gama, mas 

foram rapidamente substituídos, principalmente por causa das dificuldades operacionais 

que exigiam que fossem mantidos em refrigeração à temperatura do nitrogênio líquido 

(77 K), mesmo quando não estavam em funcionamento, para evitar danos em sua 

estrutura com a migração do lítio no material. Os substitutos preferidos foram os 

detectores de germânio de alta pureza (HPGe), que só necessitam de refrigeração 

quando em operação, podendo manter-se na temperatura ambiente pelo período de 

muitos dias sem danos ou alterações em suas condições. 

No HPGe quando a radiação ionizante atinge a matriz do cristal formam-se pares 

elétron-buraco gerando um pulso ou sinal elétrico. Nesses detectores, os portadores de 

carga são os buracos. Eles comportam-se como se estivessem positivamente carregados 

e podem mover-se através da matriz cristalina quando um campo elétrico é aplicado. 

Nesse detector o cristal de germânio hiper puro é a parte sensível à radiação gama. 

Quando o fóton penetra no volume sensível ele fornece energia suficiente para gerar um 

pulso de condução reversa, que é transformado em um pulso de voltagem pelo pré-

amplificador. A voltagem de polarização dos detectores HPGe são geralmente da ordem 

de alguns kV e são ajustadas em um ponto onde a formação da barreira de depleção está 

no seu máximo de estabilidade (Figura 4). Para manter a corrente de fuga reversa em 

níveis baixos e aceitáveis, o cristal tem que ser refrigerado a temperaturas criogênicas 

(CROUTHAMEL et al., 1970). 

 

Figura 4. Formação de uma barreira de depleção (Extraída de CROUTHAMEL et al., 1970) 
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O cristal de germânio pode ser do tipo-p ou do tipo-n dependendo da concentração de 

átomos aceitadores ou doadores no cristal, isto tem impacto considerável na curva de 

eficiência do detector para baixas energias, sendo o do tipo-n o mais eficiente para esta 

faixa de energia.  

O contato elétrico do cristal para que as cargas geradas pelos raios gama absorvidos 

sejam recebidas como sinal elétrico é feita através da implantação de lítio e boro nas 

superfícies (externa e interna) do cristal. Dependendo do tipo do cristal, se n ou p, os 

contatos são feitos de maneiras diferentes. No cristal tipo-p a superfície externa do 

cristal recebe uma camada de lítio de aproximadamente 600 μm, enquanto a superfície 

interna recebe uma camada de íons de boro implantados de 0,3 μm. No cristal tipo-n é o 

contrário, a superfície externa do cristal recebe a camada de íons implantados de boro, 

enquanto a superfície interna recebe a camada de lítio. Devido à camada externa do 

cristal tipo-n ser extremamente fina, os detectores construídos com este tipo de cristal 

apresentam uma maior eficiência para raios gama de baixa energia, e por isso esses 

detectores normalmente vêm com uma janela de berílio (CROUTHAMEL et al., 1970). 

Os cristais podem ter várias formas, sendo que na forma cilíndrica ainda podem ter um 

buraco central, o que possibilita construir cristais com maior comprimento, este tipo de 

cristal é chamado de coaxial. 

 

2.10 Sistema operacional 

O sistema de aquisição de espectrometria de raios gama compreende os seguintes 

componentes: 

1. Detector; 

2. Fonte de alta tensão para alimentar o detector que possibilita aplicar tensão de 0 – 

5000 V; 

3. Amplificador que amplifica e dá forma ao pulso (gaussiana, semi-gaussiana, senoidal, 

e etc) de subida rápida vindo do pré-amplificador; 

4. Analisador multicanal (MCA – Multichannel Analyser); 

5. Blindagem para o detector com uma cavidade adequada para acomodar as amostras, 

preferivelmente construída de chumbo; 

6. Microcomputador para colocação do MCA, instalação do sotfware de gerenciamento 

do MCA e armazenamento dos dados. 

O amplificador recebe um pulso de tensão tipo exponencial do pré-amplificador e 

produz um pulso de tensão de saída com alguma forma que é registrado no MCA. O 
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MCA mede a altura do pulso (em volts), originado no detector, que é proporcional à 

energia dos fótons. Um conversor analógico-digital no MCA converte o pulso de 

tensões em um número de canal. Cada canal corresponde a uma faixa estreita de tensão. 

Conforme os pulsos de tensão vão chegando ao MCA, este vai guardando na memória 

uma distribuição das contagens dos pulsos com respeito à altura dos pulsos. Esta 

distribuição arranjada em ordem crescente de altura de pulso (energia do raio gama 

detectado) devidamente analisado é chamada de espectro de energia (CROUTHAMEL 

et al., 1970). 

 

2.10.1 Blindagem 

A espectrometria de raios gama de amostras ambientais de baixa atividade normalmente 

se depara com o problema de maximizar a taxa de contagem no fotopico de interesse em 

relação à taxa de contagem do fundo na mesma região de energia do pico, além da 

necessidade da utilização de detectores que discriminam raios gama de energias 

próximas ou muito próximas. O fundo de radiação do sistema tem influência 

determinante na qualidade do espectro adquirido pela espectrometria de raios gama, e 

por isso o sistema deve ter um fundo tão baixo quanto for possível atingir. Então, para 

analisar amostras ambientais de baixa atividade é essencial realizar uma adequada 

blindagem do detector e da amostra para reduzir a radiação de fundo do ambiente no 

espectro da amostra (CARDOSO, 2012). 

Existem blindagens padrões para uso em espectrometria de raios gama de amostras 

ambientais de baixa atividade. Essas blindagens são fabricadas com chumbo, mas outros 

materiais de número atômico menor também fazem parte da blindagem para absorver os 

raios X derivados da interação dos raios gamas com o chumbo, diminuindo a sua 

incidência no detector. 

A espessura do chumbo utilizada na blindagem depende da atenuação desejada para um 

dado raio gama. Para aplicações ambientais, 10 cm de chumbo são suficientes para 

atenuar completamente os raios gama com energia na faixa de 0 eV a 2 MeV 

(AAECRE, 1980). 

Atenção especial deve ser dada à blindagem do detector para garantir os cuidados ditos 

acima. A blindagem ideal deve utilizar chumbo envelhecido, assim denominado, por ser 

isento de impurezas radioativas, principalmente as provenientes de precipitações de 

testes nucleares (fallout), realizados no período de 1944 a 2000.  
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Para blindagens com alto fator de atenuação, principalmente em relação às radiações do 

meio ambiente (background) devem-se usar três camadas metálicas na sua composição. 

A primeira camada externa, é constituída de chumbo (blocos ou peça fundida) com       

5 cm a 10 cm de espessura, uma segunda camada de revestimento interno com 

espessura cerca de 5 mm de cádmio e uma terceira, de cobre ou alumínio, com cerca de 

2 mm de espessura.  

A função da camada de cobre é atenuar os raios X característicos emitidos pela 

fluorescência do chumbo, com energias entre 72 keV a 87 keV, devido às interações 

com as radiações externas. A camada de cádmio é para atenuar estas radiações do 

chumbo que, por sua vez, emitem raios X característicos com energias entre 22 keV e 

27 keV. Esses raios X característicos são atenuados pelo cobre, que emitem raios X 

característicos de 8 keV, com muito baixa intensidade (TAUHATA, 2014). 

 

2.10.2 Criostato e dewar  

Outra parte importante do sistema de detecção é o criostato, que encapsula o cristal sob 

vácuo para inibir a condutividade térmica entre o cristal e o ar que o envolve (KNOLL, 

2010), mantendo assim a temperatura criogênica do cristal. É o criostato que define o 

tipo de geometria do detector que também abriga o FET (transistor de amplificação de 

corrente de alta impedância) e o pré-amplificador. 

O contato entre o criostato e o dewar é feito através do “Dedo Frio”. O “Dedo Frio” é 

uma liga especial de cobre, que é mergulhado no nitrogênio líquido contido no dewar e 

conectado ao cristal por um acoplamento especial, evitando a transmissão de choque 

mecânico. Para absorver gases, principalmente 𝑂2 e 𝑁2 que podem penetrar em suas 

vedações com o tempo, o criostato é parcialmente preenchido com uma “peneira 

molecular”. Sem um vácuo perfeito, o criostato não conseguiria manter a temperatura 

do cristal em níveis aceitáveis e permitiria o depósito de umidade nos eletrodos do 

detector, causando uma produção com enorme ruído. Pois a contaminação da superfície 

acarreta o aumento na corrente de fuga do detector, e pode prejudicar a sua resolução 

em energia. A presença de água e outros contaminantes nas vizinhanças do detector 

geralmente será mais significativa quando o detector estiver na temperatura ambiente. 

Por esta razão, pode ser aconselhável manter os detectores de germânio constantemente 

na temperatura de nitrogênio líquido como precaução para assegurar um maior tempo de 

vida útil (KNOLL, 2010). A Figura 5 mostra dewars e criostatos   
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Figura 5. Dewars e criostatos 

 

2.11 Calibração em energia e validação 

Os dois principais objetivos num trabalho de análise radiométrica são identificar e 

quantificar a presença de um radionuclídeo.  

A calibração em energia é realizada através da aquisição de espectros de fontes de 

radionuclídeos conhecidas, fazendo a associação dos canais onde aparecem estas linhas 

de energia conhecida com suas respectivas energias, assim o analisador multicanal 

(MCA) consegue distinguir e classificar as energias de forma linear, sendo possível 

associar um determinado canal a uma determinada energia, e consequentemente 

identificar o radionuclídeo. 

A validação do sistema de detecção é feita com padrões certificados, sendo responsável 

por aferir confiabilidade ao sistema de detecção. O processo da validação consiste na 

medição de um padrão, cuja atividade é conhecida. O nível de confiabilidade aceitável 

estará atrelado à importância do trabalho desejado.  
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2.12 Espectrometria gama  

Cada elemento apresenta em seu núcleo uma distribuição de densidade de níveis de 

energias singular, assim um fóton emitido terá uma energia característica do nuclídeo 

emissor.  

O princípio básico da espectrometria gama consiste em medir a energia de cada fóton 

dos radionuclídeos da amostra, possibilitando assim a sua identificação. A 

espectrometria gama é uma técnica não-destrutiva que permite identificar e quantificar 

as concentrações dos radionuclídeos emissores de radiação gama presentes em uma 

amostra, sem a necessidade de fazer tratamentos rigorosos nas amostras antes da 

medição, como um tratamento químico, ou algum sofisticado processo de separação 

física. Tal facilidade permitiu que a espectrometria gama se tornasse um método 

experimental fundamental na espectrometria nuclear e ferramenta valorosa na 

metrologia das radiações. Uma descrição simples da detecção de radiação gama 

utilizando a espectrometria gama é dada por JESTER (1994), que relata o seguinte: 

 

“A detecção e análise do espectro de radiação de uma amostra radioativa 

podem ser consideradas um problema na teoria da informação: Os 

radionuclídeos da amostra que emitem raios gama de várias energias são a 

fonte da mensagem. O detector e sua eletrônica associada são considerados 

os transdutores e codificadores que convertem o sinal de radiação para um 

sinal elétrico. A capacidade de processamento de dados do analisador 

multicanal (MCA), às vezes combinada com a experiência do usuário age 

como receptor-decodificador e permite a recuperação da informação sobre o 

conteúdo de radionuclídeos da amostra.” 

 

 

2.13 Programa de aplicação  

Atualmente existem programas para auxiliar na aquisição e análise dos dados 

experimentais. O Genie 2000 é um pacote de softwares de aplicação da Canberra, 

desenvolvido para facilitar a aquisição e a posterior análise de espectros de radiação 

gama e alfa. Para isso, ele conta com dois módulos, um de definição de hardware de 

medição e outro de aquisição e processamento de dados. A parte dos hardwares de 

medição inclui toda parte de instrumentação para detecção e transmissão de dados, que 

detecta e converte um fóton num sinal digital, como exemplo de hardwares tem-se a 

fonte de alta voltagem (HVPS – High Voltage Power Supply), o processador digital de 
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sinal (DSP - Digital Signal Processor), o analisador multicanal (MCA) e outros. Já o 

módulo de aquisição e análise de dados é totalmente integrado, proporcionando uma 

interação com o usuário mais intuitiva, nas seções 2.10.1 e 2.10.2 estão listados os dois 

principais softwares utilizados pelo usuário para a análise dos espectros gama. 

 

2.13.1 Composição de geometrias 

O software “composição de geometria” (Geometry Composer) é usado para modelar 

geometrias de contagem, e combinado com os produtos do software ISOCS ou 

LabSOCS, permite ao usuário gerar uma curva de eficiência de detecção para esta 

geometria específica, sem a necessidade de uso de fontes radioativas (padrões). O 

Geometry Composer fornece uma interface que é intuitiva e simples de usar, que 

permite a entrada dos parâmetros da amostra e do porta-amostra, tais como a geometria, 

as dimensões e o material do porta-amostra, assim como a densidade da amostra, e 

outros dados como a distância da amostra ao detector.  

O ISOCS ou LabSOCS da Canberra são softwares de calibração em eficiência 

matemática que permitem ao usuário a capacidade de simular ensaios gama qualitativos 

e quantitativos precisos com uma grande variedade de geometrias e tamanhos de 

amostra. Com ele é possível criar calibrações de qualidade em eficiência sem usar uma 

fonte radioativa para calibração. Os softwares trabalham combinando um detector 

caracterizado pelo método de Monte Carlo, com modelos matemáticos que simula 

diversas geometrias, e parâmetros físicos das amostras tais como a densidade e as 

moléculas majoritárias que fazem parte da sua composição. 

Após a modelagem geométrica com inserção dos dados do recipiente e da amostra, o 

software calcula a eficiência de detecção para cada energia (45, 60, 80, 100, 150, 200, 

300, 500, 700, 1000, 1400 e 2000 keV) pré-definida em uma lista, que são mostradas na 

Figura 9 (seção 3.3). Para tal o software (LabSOCS ou ISOCS) divide toda a região 

fonte (porta-amostra e amostra) em 1024 de voxels, e de forma aleatória escolhe um 

ponto em cada voxel e simula a passagem de fótons com as energias especificadas acima 

e calcula a eficiência de detecção já fazendo a correção devido à auto-atenuação sofrida 

pelos fótons simulados em seu percurso até o cristal do detector, em seguida o software 

soma todos os valores calculados nos voxels. Posteriormente dobra o número de voxels 

e faz todo o processo novamente, e obedecendo a critérios de convergência compara os 

valores, caso os valores de eficiência simulados não convirjam, o número de voxels é 

dobrado novamente e o procedimento de simulação é repetido até a convergência. Com 



 

 

27 

 

os valores de eficiência para estas energias definidos é criado a curva de eficiência para 

esta geometria de porta-amostra e amostra. Uma das vantagens da simulação 

computacional é a correção na curva de eficiência de detecção devido à auto-atenuação 

sofrida pelos fótons na amostra e porta-amostra, além de outras como a correção devido 

ao efeito soma-coincidência que é feito no valor da atividade específica. 

 

2.13.2 Programa análises gama 

No software Análise Gama (Gamma Analysis Software) está incluso um conjunto de 

algoritmos de análise avançada para o processamento de espectros adquiridos e 

armazenados pelo Analisador Multicanal.  

Os algoritmos de análise gama, as bibliotecas e os arquivos são acessíveis a partir da 

tela de interface com o usuário. A execução da análise utiliza dados em arquivos CAM 

(Configuration Access Method), nativos para todos os sistemas da família Genie 2000. 

Os resultados de cada algoritmo também são armazenados em arquivos CAM, fazendo 

com que os dados resultantes de uma análise fiquem registrados podendo ser re-

analisada posteriormente.  

Como o módulo de aquisição e análise de dados é totalmente integrado, as análises dos 

espectros são obtidas sem muitas dificuldades com o auxílio do software Gamma 

Analysis, que podem ser executadas numa sequência pré-definida pelo usuário ou, 

construída etapa por etapa. O primeiro tópico é a utilização da curva de eficiência de 

detecção para cada energia, para esta amostra, no seu espectro gama. Além deste, os 

outros tópicos importantes para as análises são a subtração do background, lembrando 

que o software também desconta o fundo contínuo de radiação (fundo Compton) que 

aparece sob os picos, a localização dos picos, a quantificação das áreas líquidas (sem o 

fundo contínuo de radiação), a correção da eficiência (também gerada pelo LabSOCS ou 

ISOCS), a identificação dos radionuclídeos presentes, a correção devido ao efeito soma-

coincidência, e por fim o cálculo das atividade específicas e dos valores de MDA’s 

(Minimum Detectable Activities).  
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Capítulo 3  

Materiais e métodos 

 

3.1 Tratamento das amostras 

As amostras de alimentos analisados neste trabalho foram adquiridas no mercado 

varejista da Cidade do Rio de Janeiro, com prioridade para os alimentos mais 

consumidos pela população local. As amostras foram colocadas em recipientes de 

polipropileno (potes de sorvete) de 500 ml (Figura 6). As tampas dos potes foram 

lacradas com o uso de cola quente e, esperou-se o período de 45 dias para que as 

atividades dos radionuclídeos de interesse atingissem a condição de equilíbrio 

radioativo secular. Para aferir o peso (massa úmida) das amostras de fertilizantes foi 

utilizada uma balança digital da marca Gehaka, modelo BG 4000, com resolução de 

centésimos de gramas (Figura 7), pertencente e instalada, juntamente com todo o 

sistema de detecção, no Laboratório de Neutrongrafia em Tempo Real do Programa de 

Engenharia Nuclear do Instituto Alberto Luis Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – LNRTR/PEN/COPPE/UFRJ.  

A amostra de feijão preto e arroz branco foram triturados, a batata inglesa foi cozida, a 

banana prata foi amassada e a beterraba foi processada, estes processos foram realizados 

para deixar as amostras homogêneas nos porta-amostras. 
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Figura 6. Potes lacrados contendo amostras de alimentos 

 

 

Figura 7. Balança utilizada para a medição dos pesos das amostras 

 

Todas as seis amostras possuem a mesma geometria, mas com densidades diferentes, o 

que implica a necessidade de usar o programa Geometry Composer para cada amostra, 

uma vez que diferentes densidades resultam em diferentes valores para a correção de 

auto-atenuação dos fótons em cada amostra, ou seja, cada densidade possui uma curva 

de eficiência de detecção. 

 

3.2 Sistema de aquisição de dados 

Para a obtenção dos espectros de radiação gama dos radioisótopos naturais contidos nas 

amostras coletadas no comércio varejista da Cidade do Rio de Janeiro foi utilizado um 

espectrômetro gama de alta resolução equipado com um detector de Germânio Hiper 
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Puro (HPGe) vertical da marca Canberra, modelo GC3020, com eficiência relativa de 

30%, com resolução em energia de 1,816 keV para o pico de 1332,5 keV de Co 
60 . Este 

valor é bem próximo ao valor nominal (1,808 keV) para a mesma energia, apresentada 

pelo fabricante. O cristal de germânio é do tipo coaxial, com 62 mm de diâmetro e      

40 mm de altura. 

Foi utilizada uma blindagem da marca Canberra, modelo 747E, com espessura de   

10,16 cm de chumbo de baixa radiação de fundo, com a parte interna recoberta com      

1 mm de estanho que, por sua vez, também é recoberta por 1,6 mm de cobre. A 

blindagem ainda é recoberta externamente por 9,5 mm de aço com baixa porcentagem 

de carbono. Apresenta uma cavidade com diâmetro interno de 27,9 cm por 30,5 cm de 

profundidade. 

O pré-amplificador, que está acoplado ao detector no criostato e opera com baixo ruído 

por também estar resfriado pelo nitrogênio líquido, é do tipo RC modelo 2002C. O 

criostato que envolve o cristal é vertical, de modelo 7500SL, e o dewar tem capacidade 

de armazenamento de 30 litros.  

O sistema multicanal utilizado foi o DSA 1000 Digital Spectrum Analyzer com 

tecnologia DSP (Digital Signal Processor), de 8192 canais, com faixa de energia 

trabalhada de 50 keV até 2 MeV. Possui tecnologia de última geração que dispensa um 

amplificador a parte, o qual amplifica e dá forma trapezoidal ao pulso de subida rápida 

(8,8 μs) vindo do pré-amplificador. A tensão usada para a criação da área de depleção 

foi de 4500 volts. O sistema de aquisição de dados utilizado é mostrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Espectrômetro de alta resolução equipado com HPGe instalado no 

LNRTR/PEN/COPPE/UFRJ 
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3.3 Calibração e validação do sistema de detecção 

A calibração em energia foi realizada com o auxílio do software Gamma Analysis do 

Genie 2000, que relaciona a informação obtida pelo analisador multicanal (DSA 1000) 

com unidades de energia (eV, keV, etc),  através de um ajuste linear caso forem usadas 

apenas duas linhas de energia ou através de um ajuste quadrático caso três ou mais 

linhas de energia forem utilizadas. A calibração em energia do sistema foi feita com três 

fontes radioativas certificadas, de európio, césio e cobalto, totalizando um número de 

cinco pontos experimentais correspondente aos picos do 
137

Cs (0,6617 MeV), 
60

Co 

(1,17 MeV e 1,33 MeV) e 
152

Eu (0,1218 MeV e 0,3443 MeV). 

A validação foi realizada através de uma ampola contendo uma solução líquida 

produzida e certificada (n° da solução líquida: 65L15, n° do certificado: C/036/A15) 

pela Divisão de Metrologia (DIMET) do Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LNMRI/IRD/CNEN). A Figura 9 mostra o espectro em energia 

da radiação gama produzida pelos radionuclídeos contidos na solução e a curva de 

eficiência calculada no Geometry Composer através do LabSOCS. 

 

 

Figura 9. Espectro e curva de eficiência gerados com o uso de fonte padrão produzida pelo 

LNMRI – IRD/CNEN 
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A Tabela 8 apresenta a comparação dos valores de concentrações de atividades dos 

radionuclídeos, da solução líquida padrão, certificados pelo LNMRI/IRD, com as 

respectivas concentrações de atividades determinadas pelo sistema de detecção utilizado 

neste estudo e instalado no LNRTR/PEN. 

 

Tabela 8. Radionuclídeos, energias dos raios gama emitidos e valores das atividades 

específicas determinadas no LNRTR/PEN e LNMRI/IRD para a solução líquida 

Radionuclídeos Energia 

(keV) 

LNRTR/PEN/COPPE 

(Bq/l) 

LNMRI/IRD/CNEN 

(Bq/l) 

Desvio 

(%) 

Ba 133 356,0 142,01 ± 10,23 165,49 ± 2,16 14 

Cs 134 604,7 114,04 ± 6,76 133,13 ± 6,01 14 

Cs 137 661,7 150,58 ± 8,94 170,52 ± 4,95 12 

Mn 54 834,8 86,81 ± 4,23 100,46 ± 1,06 14 

Zn 65 1115,6 135,72 ± 5,4 157,72 ± 4,11 14 

Fonte: GARCÊZ, 2016 

 

Os desvios foram calculados para cada energia listada na Tabela 8; através da equação 

(1). 

 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 =
𝐶𝐿𝑁𝑅𝑇𝑅 − 𝐶𝐿𝑁𝑀𝑅𝐼

𝐶𝐿𝑁𝑀𝑅𝐼
× 100                                       (1) 

 

Onde 𝐶𝐿𝑁𝑅𝑇𝑅  e 𝐶𝐿𝑁𝑀𝑅𝐼 , correspondem, respectivamente, aos valores de concentração de 

atividade medidos no LNRTR/PEN/COPPE/UFRJ e no LNMRI/IRD/CNEN.  

O processo de validação mostra a existência de uma defasagem média de 14% entre os 

valores medidos pelo LNR TR/PEN e os certificados pelo LNMRI/IRD. O processo de 

validação com esta fonte padrão foi repetido, não sendo encontrado desvio superior a 

14%.   

 

3.4 Atividade específica 

Quando o espectro gama de uma amostra é obtido, é possível identificar as linhas gama 

dos radionuclídeos emissores presentes na amostra, através da calibração em energia, e 

quantificar as atividades específicas. Para isso são utilizados vários parâmetros anotados 

na equação (2) (IAEA, 1989): 
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𝐴𝑒𝑠𝑝 =  
𝑁𝐿

휀𝑚𝑡𝑃𝛾
                                                              (2) 

 

onde 𝐴𝑒𝑠𝑝  é a atividade específica do radionuclídeo por unidade de massa da amostra, 

dado em 𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1, 𝑁𝐿 é a área líquida sob o fotopico, m é a massa da amostra em 

quilograma, ε é eficiência de contagem para uma energia específica (γ), 𝑃𝛾  é a 

probabilidade de emissão do raio gama (γ) medido e t é o tempo de contagem em 

segundos. 

A área líquida de contagem é a quantidade total de contagens sob a área do pico de 

energia de interesse descontado o fundo Compton, adquirido por unidade de tempo, e o 

background (porta-amostra + blindagem). O número de contagens depende da eficiência 

de detecção que, por sua vez, depende da energia dos fótons. A quantidade de radiação 

que chega ao detector depende das dimensões e da densidade da amostra, por isso foi 

tomado o devido cuidado de utilizar sempre a mesma geometria e o mesmo volume.   

O tempo de contagem (tempo vivo) utilizado para o levantamento dos espectros de 

background e das amostras foram de 28800 segundos. Dos espectros das amostras, foi 

subtraído o espectro de background com o auxílio do programa Genie 2000, obtendo 

assim os espectros utilizados para a análise. 

O principal radionuclídeo a ser encontrado nas amostras de alimentos é o potássio 40, 

para a medição das atividades específicas deste elemento foi utilizada a sua energia de 

decaimento gama de 1460,8 keV. Além deste também é comum encontrar o actínio 228, 

tálio 208 (ambos pertencentes à série do Tório) e o bismuto 214 (pertencente à série do 

Urânio). Para localizar e medir o 𝐴𝑐 
228  foi utilizada a energia de 911,1 keV, para o 

𝑇𝑙 
208  foi utilizada a energia de 583,1 keV, se atentando ao fato que a probabilidade do 

bismuto 212 decair no tálio 208 é de 35,94%, e para medir o 𝐵𝑖 
214  foi considerada a 

energia de 1764,0 keV. 

Existe a possibilidade do actínio, ao decair, emitir um fóton de 583,4 keV, com 

probabilidade de emissão de 0,12% (BIPM, 2011), mas como esta probabilidade é 

muito pequena, se comparada à probabilidade de emissão da energia do tálio 208 

(583,1keV) que é de 86,7% (BIPM, 2013), o presente trabalho não considera nenhuma 

correção na atividade específica do tálio 208 devido ao actínio 228. 
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3.4.1 Correções na atividade específica 

Visando a obtenção dos valores com a máxima precisão possível é necessário fazer 

correções nos valores das atividades específicas.    

Algumas destas correções são feitas pelo programa Genie 2000. A primeira delas trata-

se de uma correção intrínseca, que é a correção devido à auto-atenuação dos fótons na 

amostra e no porta-amostra feita toda vez que a curva de eficiência de detecção é gerada 

pelo software LabSOCS.  

A segunda correção é feita pelo Gamma Analysis Software, que é devido ao efeito 

soma-coincidência, ou efeito cascata, que ocorre quando um elemento radioativo emite 

dois fótons num curto intervalo de tempo tal que a eletrônica do detector não consegue 

distingui-los e registra como único fóton somando, assim, as suas energias. Este efeito 

aumenta à medida que a distância fonte-detector diminui apresentando, portanto, forte 

dependência com a geometria utilizada. Eis alguns valores calculados pelo software 

para a correção deste efeito: para os fótons de energia 911,1 keV do 𝐴𝑐 
228  foi de 0,979, 

para os fótons de energia 1764,0 keV ( 𝐵𝑖 
214 ) foi de 1,002, e para a energia 583,1 keV 

do 𝑇𝑙 
208  foi de 0,944. O radionuclídeo 𝐾 

40 , por ser de linha gama única, não apresenta 

este efeito. A terceira trata-se de uma correção também feita pelo Gamma Analysis 

Software, uma correção na curva de eficiência de detecção, baseada nas áreas líquidas 

de cada pico. 

 

3.4.2 Incerteza dos valores na atividade específica 

O erro associado à equação (2) pode ser estimado utilizando a propagação de erros 

apresentado na equação (3): 

 

𝛿𝐴 =  
𝛿𝑁𝐿

2

(𝑚 ∙ 휀 ∙ 𝑡 ∙ 𝑃𝛾)2
+ 𝑁𝐿

2(
𝛿휀2

 𝑚 ∙ 휀2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑃𝛾 
2 +

𝛿𝑚2

 𝑚2 ∙ 휀 ∙ 𝑡 ∙ 𝑃𝛾 
2 +

𝛿𝑡2

 𝑚 ∙ 휀 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑃𝛾 
2)  

(3)     

 

onde 𝛿𝐴 é a incerteza na atividade específica, 𝛿𝑁𝐿 a incerteza na área do fotopico, 𝛿휀 é 

a incerteza na eficiência de detecção, 𝛿𝑚 a incerteza na massa da amostra, 𝛿𝑡 a 

incerteza na medida do tempo de aquisição do espectro gama, e a incerteza na 

probabilidade de emissão de raios gama (𝛿𝑃𝛾 )foi ignorada porque a probabilidade de 

decaimento foi considerada absoluta. 
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3.5 Limite mínimo de detecção 

Para medidas de baixo nível de radiação é imprescindível definir um limite mínimo de 

detecção para cada energia da radiação gama. 

O cálculo da atividade mínima detectável por unidade de massa da amostra, para um 

dado radionuclídeo, com um nível de 95% de confiança, é usualmente baseado na 

derivação de Currie, e está de acordo com as normas ISO 11929 (ISO 11929, 2010) e 

ISO 10703 (ISO 10703, 2007). A fórmula utilizada pelo software Gamma Analyisis 

para o cálculo do MDA (Minimum Detectable Activity) é expressa pela equação (4): 

 

𝑀𝐷𝐴 
𝐵𝑞

𝑘𝑔
 =

2,71 + 4,66 ∙ 𝜎

𝑃𝛾 ∙ 𝑡 𝑠 ∙ 𝑚 𝑘𝑔 ∙ 휀
                                 (4) 

 

onde σ é o desvio padrão do background da blindagem mais o porta-amostra medido 

por um tempo t, que é o tempo de aquisição do espectro, m é a massa da amostra, 𝑃𝛾  é a 

probabilidade de decaimento para certa energia, e ε é a eficiência de detecção para esta 

energia. Foi calculado o valor de MDA de cada radionuclídeo de interesse, em todas as 

amostras analisadas neste estudo.  
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Capítulo 4  

Resultados e Discussões 

 

Foram analisadas seis amostras de alimentos: feijão preto, arroz branco, farinha de 

mandioca, batata inglesa, banana prata e beterraba. Os resultados das análises são 

apresentados em ordem crescente dos valores das atividades específicas do potássio 40 

na seção 4.1, e da quantidade (em kg) de consumo anual de alimento per capta na seção 

4.3. Somente foram apresentados valores de atividades específicas que ficaram acima 

do limite mínimo detectável (MDA). E os espectros das amostras e do background 

medidos neste trabalho estão no Anexo I.  

 

4.1 Atividade específica das amostras 

 

4.1.1 Feijão, arroz e banana 

A Tabela 9 apresenta os resultados das análises radiométrica para o feijão preto, arroz 

branco e a banana prata. Estas amostras apresentaram apenas valores para o potássio 40. 

 

Tabela 9. Atividades específicas encontradas no feijão preto, arroz branco e banana 

prata 

Amostra 
𝐾 

40  

Atividade específica (Bq/kg) MDA (Bq/kg) 

Arroz branco 19,0 ± 1,7 4,8 

Banana prata 84,6 ± 5,0 7,0 

Feijão preto 419 ± 19 8,3 

 

Os altos valores de MDA encontrados são justificados pela presença deste elemento nos 

porta-amostras utilizados. 
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De acordo com a Tabela 4 (seção 2.5), o valor da concentração de atividade de potássio 

40 em alimentos tem que ficar abaixo de 100 Bq/g para que seja liberado para consumo, 

ou seja, pode-se comer feijão à vontade porque segundo o presente trabalho o valor da 

concentração de atividade de potássio 40 para o feijão foi de aproximadamente           

0,4 Bq/g. 

A Tabela 10 apresenta alguns dados encontrados na literatura para comparar com os 

valores apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 10. Valores de atividade específica para o K-40, encontrados na literatura 

Amostras 
Atividade específica do K-40 

(Bq/kg) 
Referência 

Arroz 
47,0 ± 1,4 

48 ± 18 

SANTOS et al. (2002) 

ALREFAE e NAGESWARAN (2013) 

Banana 
75,0 ± 3,4 

185 ± 7 

SANTOS et al. (2002) 

HERNANDEZ et al. (2004) 

Feijão preto 544,0 ± 1,1 SANTOS et al. (2002) 

 

SANTOS et al. (2002) utilizou para determinar as concentrações de atividades a técnica 

de fotômetro de chama, os demais, espectrometria gama. 

Os valores mostrados na Tabela 9 são semelhantes aos encontrados na Tabela 10, com 

exceção dos valores para o arroz, que apresentaram diferença de aproximadamente 

50%. 

 

4.1.2 Farinha de mandioca e beterraba 

Os valores de MDA calculados para as amostras contidas na Tabela 12 são apresentados 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Valores de MDA para a farinha de mandioca e beterraba, calculados para a 

energia de emissão dos radionuclídeos considerados 

Amostra 𝐾 
40  𝑇𝑙 

208  𝐴𝑐 
228  

Farinha de mandioca 4,13 0,78 1,33 

Beterraba 6,30 1,23 2,12 

 

A Tabela 12 mostra o resultado das análises radiométrica das amostras de farinha de 

mandioca e beterraba. Perceba que fora encontrado, além do potássio 40, o tálio 208 e o 

actínio 228, mas devido à condição de equilíbrio secular (45 dias) das amostras, pode-se 

considerar que a atividade específica do tálio 208 também é a atividade específica do 

tório 228, rádio 224, radônio 220, polônio 216, chumbo 212, bismuto 212 e polônio 
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212. Da mesma forma podemos dizer que a atividade específica do rádio 228 é a mesma 

do actínio 228. Quanto aos outros elementos da série radioativa, não se pode fazer 

considerações a respeito da atividade específica deles porque eles precisam de mais 

tempo para atingir a condição de equilíbrio secular, mas pode-se dizer que eles estão 

presentes nas amostras porque elas fazem parte da série radioativa. Assim, mesmo 

medindo apenas a atividade específica de três radionuclídeos, pode-se inferir a atividade 

de outros radionuclídeos que não foram detectados diretamente. 

 

Tabela 12. Atividades específicas encontradas na farinha de mandioca e beterraba 

Amostra 𝐾 
40  𝑇𝑙 

208  𝐴𝑐 
228  

Farinha de mandioca 79,3 ± 4,2 1,62 ± 0,24 2,05 ± 0,41 

Beterraba 230 ± 10 3,33 ± 0,49 7,50 ± 0,78 

 

A Tabela 13 apresenta valores de literatura para comparação com os encontrados no 

presente trabalho. Para estas amostras apenas foram encontrados valores de atividades 

para o potássio 40. CARDOSO (2012) encontrou, além do potássio, uma atividade de 

3,01 Bq/kg para Bi-214 e de 2,69 Bq/kg de Pb-214, elementos pertencentes à serie do 

urânio 238, que não foram encontrados neste trabalho. E SANTOS (2002) trabalhou 

apenas com potássio. 

 

Tabela 13. Valores de atividade específica encontrados na literatura  

Amostra 
Atividade específica do K-40 

(Bq/kg) 
Referência 

Farinha de 

mandioca 

87,0 ± 1,5 

107 ± 5 

SANTOS et al. (2002) 

CARDOSO (2012) 

Beterraba 79 ± 27 UMISEDO (2007) 

 

Os valores para a farinha de mandioca são concisos com o encontrado na Tabela 13, 

enquanto o da beterraba ficou bem abaixo, provavelmente devido à diferença de 

concentração deste elemento na amostra. 

  

4.1.3 Batata 

 

O resultado da análise radiométrica da batata se encontra na Tabela 14, que mostra os 

radionuclídeos encontrados. 
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Tabela 14. Atividades específicas encontradas na batata inglesa 

Amostra 
Atividade específica do K-40 

(Bq/kg) 

Atividade específica do U-235 

(Bq/kg) 

Batata inglesa 107,2 ± 5,6 0,94 ± 0,26 

 

Além do potássio, foi encontrado na amostra urânio 235, que é o primeiro radionuclídeo 

da série do Actínio. A energia utilizada para a medição do pico do urânio 235 foi a 

energia de 185,7 keV (54%), que apresenta um pico próximo de 186,2 keV (3,28%) do 

rádio 226, e que mesmo o detector apresentando boa resolução de energia, ele não 

consegue distinguir estes dois picos, no entanto o rádio 226 pertencente à série do 

Urânio, cujos descendentes não foram encontrados na amostra, e a área líquida do 

espectro teve um ligeiro aumento em comparação com o espectro de background, e 

também foram localizados outros picos de menor probabilidade de emissão do urânio 

235. Logo é presumível que amostra possua este radionuclídeo. 

O MDA da amostra batata inglesa para a energia do potássio 40 foi de 6,1 Bq/kg, e para 

o urânio 235 foi de 0,77 Bq/kg.  

A Tabela 15 apresenta os valores de atividades específicas encontrados na literatura. 

 

Tabela 15. Valores de atividade específica encontrados na literatura 

Amostra 
Atividade específica do K-40 

(Bq/kg) 
Referência 

Batata 
74,0 ± 3,0 

136,0 ± 1,1 

HERNANDEZ et al. (2004) 

SANTOS et al. (2002) 

 

Os valores encontrados na literatura é similar ao encontrado no presente trabalho, onde 

foi encontrado apenas valores para potássio 40. 

 

4.2 Estimativa de dose anual 

 

Os maiores valores de atividades encontrados foram para o potássio 40, por isso o 

presente trabalho irá considerar este radionuclídeo, encontrado em todas as amostras, 

além do rádio 228, encontrado em duas amostras, para fim de comparação das doses 

efetivas comprometidas devido aos dois radionuclídeos, ignorando os outros 

radionuclídeos, corrobora também com essa decisão o fato dos outros radionuclídeos 

encontrados dependerem da sua concentração no solo e por serem encontrados em 

baixas concentrações nos alimentos, se encontrados. E será considerado o consumo per 

capta anual nacional e médio, segundo os dados do levantamento sobre o consumo 
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alimentar dos cidadãos, no período 2008-2009, realizado pelo IBGE (2012). Para fazer a 

conversão de atividade específica para dose efetiva será utilizado os coeficientes de 

dose efetiva (e), para adultos, por unidade de ingestão para membros do público 

apresentado na seção 2.7. A Tabela 16 apresenta as doses efetivas anuais devido ao 

potássio 40. 

 

Tabela 16. Dose efetiva anual devido à ingestão de potássio 40 

Amostra 
Consumo 

anual (kg) 

Atividade específica do 

K-40 (Bq/kg) 

Dose efetiva anual 

(𝜇𝑆𝑣) 

Feijão 66,76 419 173,43 

Arroz 58,51 19 6,90 

Banana 6,79 84,6 3,56 

Batata 5,55 107,2 3,69 

Farinha de mandioca 2,59 79,3 1,27 

Beterraba* 0,42 230 0,60 
*IBGE (2009) 

 

O potássio está em equilíbrio homeostático com o organismo, logo consumir alimentos 

ricos neste nutriente não vai aumentar a sua concentração no organismo, diferentemente 

de outros elementos, como os pertencentes às séries do Urânio, Tório e Actínio. Mas 

mesmo em equilíbrio homeostático com o organismo ele é o principal contribuinte para 

a dose absorvida interna (NCRP, 1987). O valor de referência de dose efetiva total anual 

a partir da inalação e ingestão de potássio 40 é de 170 𝜇𝑆𝑣 (UNSCEAR, 2000), mas se 

considerarmos o prato base do brasileiro (feijão com arroz), a soma ultrapassa 180 𝜇𝑆𝑣. 

A Tabela 12 mostra que além do potássio 40 foram encontrados mais dois 

radionuclídeos, que devido à condição de equilíbrio secular, fornece a atividade 

específica de outros radionuclídeos, como o rádio 228, que é um dos radionuclídeos que 

mais contribui para a dose efetiva na série do Tório, que para essas amostras são       

3,66 𝜇𝑆𝑣 e 2,17 𝜇𝑆𝑣 para a farinha de mandioca e a beterraba, respectivamente. Valores 

bem abaixo ao valor de referência para a série do Tório que é 140 𝜇𝑆𝑣 (UNSCEAR, 

2000), valor também bem abaixo dos valores de dose efetiva comprometida para o 

potássio 40. 
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Capítulo 4  

Conclusões  

  

A espectrometria gama mostrou-se uma técnica adequada para medidas de concentração 

de atividade. A utilização do detector semicondutor foi ideal para a identificação das 

linhas gama de emissão devido à boa resolução em energia, sendo o detector mais 

adequado para medidas ambientais, com baixas atividades específicas. 

Todas as amostras apresentaram concentração de potássio 40, como já esperado, uma 

vez que este elemento está presente na maioria dos materiais. A maior concentração 

para o potássio 40 foi registrada no feijão preto, a menor no arroz branco, das amostras 

analisadas. 

O valor da dose efetiva comprometida calculada para o potássio 40 para a combinação 

feijão com arroz (0,18 mSv) não é um valor relevante à nível de critérios de proteção 

radiológica, pois como já mencionado na seção 2.4, a dose devido à presença deste 

radionuclídeo no corpo humano é excluído de critérios de proteção radiológica, porque 

é um elemento comum ao organismo e se encontra em equilíbrio homeostático com 

este. Mas à nível de curiosidade científica, o valor da dose efetiva comprometida de 

0,18 mSv/ano está abaixo do limite para o indivíduo do público que é de 1 mSv/ano, 

como proposto pela publicação ICRP 60 (1990), publicação esta que é a base da norma 
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CNEN NN 3.01 (Diretrizes básicas de proteção radiológica). E o valor encontrado 

também é inferior ao valor de referência usado pela UNSCEAR (2000) para exposição 

interna (exceto pelo radônio) que é de 0,29 mSv/ano.  

É o potássio 40 o radionuclídeo que mais contribui para a dose efetiva devido à ingestão 

de alimentos. 

O prato base da dieta do brasileiro pode continuar sendo consumido sem restrições 

radiológicas. 
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Anexo I – Espectros das amostras 
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