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RESUMO 

Medições de radioatividade no ambiente têm grande importância na monitoração e controle 

de níveis de radiação a que o homem está exposto, direta ou indiretamente. Duas centrais 

nucleares são previstas no nordeste pelo Ministério de Minas e Energia segundo o Plano 

Nacional de Energia 2030. Mesmo sem a definição do local exato onde serão construídas 

essas novas centrais, há grande especulação que novas unidades serão em breve construídas 

ao longo das margens do rio São Francisco. Esta região é extremamente pobre em estudos do 

ponto de vista da determinação do tipo de radionuclídeos e da radioatividade presentes no 

meio ambiente, sendo praticamente inexistente na literatura dados sobre o Estado de Sergipe.  

Este trabalho teve por objetivo contribuir com análises da ocorrência de material radioativo 

natural e artificial no solo, água e produtos alimentícios do Estado de Sergipe, focando a 

região do Platô de Neópolis, grande produtora de alimentos nesse Estado, e que se localiza as 

margens do Rio São Francisco. Para este fim, todos os radionuclídeos encontrados nas 

amostras coletadas de solo e cimento, fertilizantes e produtos da cadeia alimentar foram 

analisados por espectrometria gama, cuja atividade de foi medida empregando-se um detector 

HPGe. A maior atividade determinada foi devido ao K-40 (1636 ± 35) ´ 10 Bq.kg-1 no 

fertilizante KCl; e a menor atividade foi devido ao Bi-212 (0,001 ± 0,009) Bq.kg-1 na casca de 

limão. As atividades de radionuclídeos medidos em todas as amostras estão abaixo do limite 

de brasileiros dos critérios de exclusão, isenção e dispensa exigidos para proteção contra as 

radiações. Foi detectado Be-7 em adubos orgânicos e casca de limão e Th-232 encontrado em 

amostras de solo e cimento no estado de Sergipe, ambos os resultados sem precedentes na 

literatura. Foi também detectado Cs-137 em algumas amostras, provavelmente proveniente de 

fertilizantes e complementos alimentares importados de países do hemisfério norte; no entanto 

suas atividades não representam risco para a população.  

  

Palavras-chave: Espectrometria gama, radionuclídeos, atividade específica, radioatividade 

natural, contaminação radioativa. 



ABSTRACT 

Measurements of radioactivity in the environment are of great importance in monitoring and 

control of radiation levels to which humans are exposed directly or indirectly. Two nuclear 

power plants are planned in the northeast Brazilian region by the Ministry of Mines and 

Energy under the National Energy Plan 2030. Even without defining the exact location were 

these new plants would be built; there is great speculation that new units will soon be built 

along the banks of the San Francisco River. This region is extremely poor in studies from the 

standpoint of determining the type of radionuclide and radioactivity in the environment, being 

practically non-existent in the literature data on the state of Sergipe. This study aimed to 

contribute to analysis of the occurrence of natural and artificial radioactive material in soil, 

water and food products of the State of Sergipe, focusing primarily on Neópolis Plateau 

region, which is located the banks of the Rio San Francisco. For this purpose, radionuclides 

found in all samples collected from soil and cement, fertilizer and food chain products were 

analyzed by gamma spectrometry, whose activity was measured employing a HPGe detector. 

The highest activity was determined due to K-40 (1636 ± 35) ´ 10 Bq.kg-1 in KCl fertilizer, 

and the lowest activity was due to Bi-212 (0.001 ± 0.009) Bq.kg-1 in lemon peel. The 

activities of radionuclides measured in all samples are below the Brazilian criteria for 

exclusion, exemption and waiver required for protection against radiation. Be-7 was detected 

in organic fertilizers and lemon peel and Th-232 found in samples of soil and cement in the 

state of Sergipe, both unprecedented results in the literature. It was also detected Cs-137 in 

some samples, probably from fertilizers and food additives imported from northern countries, 

yet their activities do not pose a risk to the population. 

 

Key words: gamma spectrometry, radionuclide specific activity, natural radioactivity, radioactivecontamination. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 -  Considerações Gerais 

A radiação de fundo é aquela que existe no meio ambiente. Os elementos radioativos 

diferentes, naturais ou artificiais, podem ser encontrados em qualquer parte da natureza. Os 

níveis de radiação de fundo não são constantes e mudam significativamente de um lugar para 

outro. Ainda, atividades humanas podem alterar a concentração de materiais de ocorrência 

natural ou introduzir na natureza radionuclídeos artificiais. 

A radiação natural ao qual o ser humano está constantemente exposto é composta pela 

radiação de origem cósmica, originada dos radioisótopos presentes na estrutura terrestre e por 

aquela que resulta da ingestão e inalação dos elementos presentes na água, nos alimentos e no 

meio ambiente e depende dos hábitos alimentares, do tipo de solo e das práticas de agricultura 

de uma dada população (EISENBUD; GESELL, 1997). Os efeitos na saúde associados à 

exposição à radiação ionizante variam dependendo da quantidade total de energia absorvida, o 

período de tempo, a taxa de dose e do órgão particularmente exposto. A maioria da exposição 

média coletiva da população mundial se deve a causas naturais (ANJOS et al., 2004). 

Portanto, é muito importante conhecer os níveis de radioatividade ambiental, mesmo em 

locais com baixos níveis de concentração de radioisótopos.  

A avaliação dos riscos é uma exigência na gestão de segurança das instalações 

radioativas. Na fase de projeto de uma Usina Nuclear, são imaginados diversos acidentes que 

poderiam ocorrer em um Reator Nuclear, assim como a forma de contorná-los. Além disso, os 

rejeitos radioativos são tratados antes de serem liberados para o meio ambiente, ou são 

preparados, guardados em sistemas de contenção e armazenados em Depósitos de Rejeitos 

Radioativos. Estes rejeitos podem ser liberados quando o seu nível de radiação for igual ao do 

meio ambiente e quando não apresentam toxidez química. Portanto, também nesse quesito, o 

nível de radiação presente no meio ambiente é um fator importante a ser determinado. 

O acelerado passo do crescimento econômico no Brasil tem criado um aumento na 

demanda por energia. A maior parte da potência gerada é proveniente de hidroelétricas, 

entretanto para garantir uma operação eficiente do sistema nacional, uma maior diversidade 

de composição da matriz elétrica é necessária. Assim, a energia nuclear entra como um fator 

significante nesse processo.   
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Duas centrais nucleares são previstas pelo Ministério de Minas e Energia segundo o 

Plano Nacional de Energia 2030 (PNE2030). Ainda não está definido o local onde seriam 

construídas essas novas centrais nucleares do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), mas há 

grande especulação que novas unidades serão em breve construídas na região nordeste ao 

longo das margens do rio São Francisco (ESTADÃO, 2010). Esta região é extremamente 

pobre em estudos do ponto de vista da determinação do tipo de radionuclídeos e da 

radioatividade presente no meio ambiente. 

Atualmente existem pouquíssimos dados sobre a dose de radiação natural ou sobre a 

composição de radioisótopos presentes no solo do Estado de Sergipe. Não foi realizado um 

levantamento radioecológico dessa região. Sendo assim, não é possível monitorar o meio 

ambiente no caso da implantação de uma Central Nuclear sem que haja dados básicos. 

Evidencia-se a falta de respaldo experimental técnico-científico consistente que permita às 

autoridades pertinentes tomarem decisões específicas de proteção radiológica. Portanto, torna-

se de crucial importância à avaliação do nível de dose radioativa ambiental no Estado de 

Sergipe, como é proposto nesse trabalho. 

  

1.2 – Radiação Ambiental 

A radiação nuclear não é algo que passou a existir nos últimos 150 anos. Ela faz parte 

de toda a nossa vida. A areia da praia, os alimentos, água etc têm neles presentes fontes 

naturais radioativas. Sendo assim, em qualquer ser humano submetido a um exame de 

concentração de possíveis elementos radioativos em seu corpo serão detectados os elementos 

das três séries radioativas naturais e potássio-40. 

O primeiro cientista a mostrar que a radiação está presente na natureza foi Henri 

Becquerel (1852-1908). Este descobriu acidentalmente o fenômeno da radioatividade 

estudando a radiação emitida por certos sais fluorescentes. Algumas amostras de sulfato de 

urânio e de potássio foram deixadas por acaso em uma sala escura, envolvidas em um papel 

espesso e próximas a placas fotográficas. Quando as placas foram reveladas elas pareciam ter 

sido expostas à luz, mesmo que estivessem totalmente protegidas dela.  

Ao repetir este experimento, Henri Becquerel constatou que as radiações provinham 

dos sais de urânio, excitados ou não pela luz. Percebeu ainda que os sais de urânio, protegidos 

durante meses de todas as radiações excitantes conhecidas, emitiam radiações penetrantes sem 

atenuações significativas.  



3 

 

Sendo assim, reconheceu o paralelismo entre sua descoberta e a dos raios X (efetuada 

meses antes por Röentgen), e constatou que as novas radiações podiam descarregar corpos 

eletrizados da mesma maneira que os raios X. Compreendeu, portanto, que aquelas radiações 

não eram devidas à fluorescência, mas originárias do próprio urânio. Essa emissão de radiação 

foi observada em outras amostras, ao lado do sal de urânio. A este fenômeno dá-se o nome de 

radioatividade, e os elementos que a exibem são os radionuclídeos. 

Nuclídeos radioativos podem ser divididos em três grupos principais de acordo com a 

sua origem. O primeiro grupo de núcleos é representado por: 40K, 238U, 235U e 232Th, 87Rb, 
124Sn, 138La, 147Sn e outros (IAG, 1998). A sua síntese está relacionada à origem do sistema 

solar e as suas meias-vidas são da mesma ordem de grandeza da idade da Terra (cerca de 4,5 

´ 109 anos). O segundo grupo compreende os isótopos radioativos que são produtos-filho do 

decaimento natural e de fissão do primeiro grupo. Estes radionuclídeos têm meias-vidas 

menores que variam de um segundo a 105 anos. No terceiro grupo, os nuclídeos radioativos 

têm origem nas interações de partículas nucleares (prótons provenientes do Sol etc) com 

átomos presentes na alta atmosfera (14N etc), como o 14C formado a partir do 14N.  

Os nuclídeos radioativos de maior contribuição atual à radioatividade ambiental são o 
40K e aqueles das séries do 238U e do 232Th, e, em segundo plano, a série do 235U. As fontes de 

radiação incluem o solo em que os seres viventes andam, o ar que respiram, a comida com a 

qual se alimentam, enfim tudo que faz parte do sistema solar, tendo em vista que tudo contém 

pequenas quantidades de átomos radioativos. Como os radionuclídeos estão presentes no 

planeta desde a sua formação, fica evidente que a espécie humana sempre esteve exposta às 

radiações deles provenientes. Entretanto, estas são invisíveis, inodoras e inaudíveis, sendo 

necessários equipamentos específicos para detectá-las.  

É possível observar que nas últimas décadas tem havido um crescente interesse na 

determinação dos níveis de radiação ao qual a população de uma determinada região está 

exposta (TENNENBAUM, 2009). Neste contexto, a determinação da exposição à 

radioatividade ambiental é um dos objetivos básicos de qualquer programa de monitoração 

ambiental, pois a concentração desses elementos radioativos pode mudar significativamente 

de um lugar para outro (UNSCEAR, 1993; 2000; IAEA, 1983). A Figura 1 mostra a 

contribuição de cada uma das fontes naturais de exposição para a dose efetiva anual média. 



4 

 

 
Figura 1 Distribuição da dose efetiva anual média, de acordo com sua origem, ao nível do mar, na 

população mundial (extraída de Sachett, 2002). 

 

Medições de radioatividade natural foram aplicadas em estudos geológicos para uma 

variedade de propósitos. Alguns exemplos destas aplicações incluem exploração de petróleo 

(ARMSTRONG e HEEMSTRA, 1973), exploração urânio (CHARBONNEAU; FORD, 

1979), mapeamento geológico (MOUSSA, EL KHATEEB, 1994), exploração arqueológica 

(MOUSSA, 2001; MURRAY e AITKEN, 1988; GALLOWAY e LIRITZIS, 1992; LIRITZIS; 

DANALI-COTSAKIS et al. 1987). Dois trabalhos publicados por CARDOSO et al. (2011a; 

2011b) fizeram a determinação da atividade específica de solos e fertilizantes usados em 

Sergipe, tornando-se os primeiros dados referentes a radiação ambiental nesse Estado. 

A geologia e altitude influenciam nos níveis de radiação ambiental em todo o mundo, 

sendo 2,4 mSv/a média anual mundial decorrente da exposição à radiação natural na 

atualidade (UNSCEAR, 1993; PASCHOA; GODOY, 2002; OJOVAN; LEE, 2005). 

Levantamentos da taxa de dose absorvida por medida direta têm sido realizados em muitos 

países. O valor médio estimado da taxa dose absorvida, ponderada em relação à população, é 

de 59 nGy/h para ambientes externos, com o valor médio por país variando no intervalo de 

18 nGy/h a 93 nGy/h. Nos ambientes interiores às residências, a taxa de dose absorvida sobe 

para 75 nGy/h, com o valor médio por país variando de 10 nGy/h a 200 nGy/h (UNSCEAR, 

2000). 
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No Brasil, até o momento, existem poucos dados sobre as taxas de exposição gama 

ambiental natural a que a população brasileira está submetida, sendo, portanto, desconhecida a 

taxa média de dose gama ambiental natural por habitante. Foram obtidos dados apenas nas 

regiões de mais alta radioatividade natural, em que os níveis de taxa de exposição gama 

ambiental são mais elevados. Esses valores mais elevados são consequência da presença de 

minerais de urânio e tório em concentrações mais elevadas no solo. Um extenso levantamento 

radiométrico para caracterização das áreas de elevada radioatividade ambiental, até então 

conhecidas em nosso país, foi efetuado nas décadas de sessenta e setenta do século passado 

por CULLEN et al. (1964; 1980), EISENBUD e GESELL (1997), PENNA FRANCA et al. 

(1965, 1975) e ROSER e CULLEN (1962).  

Globalmente, as áreas mais conhecidas estão localizadas em Ramsar e Mallat no Irã 

(AHMED, 1991; SOHRABI, 1998; 2000), Yangjiang na China (WEI et al., 1990; 1996), 

Badgastein na Áustria (STEINHAÜSLER, 1982), diversas áreas nos Estados Unidos e 

Canadá (NCRP, 1987). No Brasil, essas áreas localizam-se principalmente na região costeira 

do país, onde ficam os principais depósitos de concentrados pesados, como os de monazita, 

ilmenita, zirconita e outros, e também no interior do território onde ocorreram intrusões 

alcalinas e pegmatitos com urânio e tório associados em teores elevados. São bastante 

conhecidas as áreas de Guarapari-ES, Poços de Caldas-MG, Amorinópolis-GO, Iporá e 

Pitinga-AM, Itatiaia-CE, Gangarela-MG, Figueira-PR, Souza-SP, Salobo-PA, Fosfato de 

Olinda-PE, Caitité-BA e Joro-BA (CULLEN et al., 1980, MALANCA et al., 1995; 

NUCLEBRAS, 1984; OLIVEIRA et al., 1996; PENNA FRANCA,1965). 

Existem poucas referências na literatura quanto a estudos relacionados à dose de 

radiação ambiental, sendo que a maioria é destinada ao hemisfério norte, por ser a região mais 

afetada pelos testes nucleares.  No Brasil, há poucos trabalhos sobre esse assunto, em especial 

para o estado de Sergipe, onde anteriormente a esse trabalho inexistiam dados sobre o nível de 

radiação ambiental. Outras iniciativas brasileiras recentes passaram a contribuir para estudos 

estatísticos e epidemiológicos dos efeitos estocásticos da radiação no ser humano. OTSUBO 

(2001) e MEDEIROS (2003) realizaram medidas de radiação gama a céu aberto na cidade de 

São Paulo, em parques e praças públicas, e no interior de estabelecimentos comerciais. DA 

SILVA (2005) fez avaliação da concentração do radônio e filhos em residências. 

GUIMARÃES et al. (2011) determinaram a dose devido a incorporação de radionuclídeos em 

dentes da população de minas de urânio brasileiras. 
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A medida de radioatividade no ambiente é de fundamental importância para monitorar 

e controlar os níveis de radiação a que o homem está exposto direta ou indiretamente. É 

preciso mostrar que independente de trabalhar ou estar próximo às usinas nucleares, as 

pessoas estão em contato diariamente com uma pequena quantidade de radiação proveniente 

do próprio ambiente e dos alimentos que são ingeridos, contrariando a concepção da maioria 

delas. 

Um ponto de destaque é que parte dessa radiação é oriunda também de elementos 

radioativos artificiais, encontrados atualmente em todo o globo terrestre devido ao fallout, que 

é a precipitação ou deposição de elementos radioativos na superfície terrestre. Isso acontece 

quando uma explosão nuclear ocorre e forma uma nuvem de gás e vapor com alta temperatura 

ou em um acidente nuclear, como o que aconteceu em Fukushima no Japão em 2011. A altura 

e o diâmetro da nuvem dependem da potência da explosão nuclear, podendo atingir a 

troposfera, causando um fallout local, ou atingir a estratosfera e seus resíduos serem 

lentamente espalhados por todo o globo terrestre. O fallout a que os seres vivos estão expostos 

hoje é proveniente dos testes com armas nucleares que aconteceram a partir de 1952 até 1963, 

quando foi assinado um tratado de proibição de testes nucleares superficiais no planeta 

(GLASSTONE; DOLAN, 1977). 

Outro fato importante é que, no caso de um acidente nuclear em qualquer parte do 

mundo, através da importação de alimentos contaminados, a saúde da população de qualquer 

região pode ser indiretamente afetada. Fato que ocorreu no Brasil, após o acidente com a 

usina nuclear de Chernobyl em 1986, quando várias marcas de produtos alimentícios 

importados da Europa Oriental foram retiradas temporariamente do mercado, após a 

verificação e constatação da presença de altos níveis de radioatividade nos alimentos 

(KATHNEN, 1998). 

De modo geral, a incorporação dos radionuclídeos oriundos de fontes antropogênicas 

na biosfera é devido ao fallout. Estes elementos presentes na atmosfera atingem plantas, solo 

e água e, por diferentes meios, contaminam o ambiente, os alimentos, chegando até os seres 

humanos conforme está exemplificado na Figura 2.  
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Figura 2  O ciclo de incorporação dos radionuclídeos é apresentado no esquema, que descreve como os 

elementos radioativos naturais ou aqueles provenientes do fallout chegam ao homem (extraída de 

KATHNEN, 1998). 

 

Por tudo isso, vê-se a necessidade de verificar os níveis de contaminação do solo, da água e 

dos alimentos desde a colheita (alimentos brutos) até o consumo pelo homem (alimentos refinados) 

em diversos pontos da Terra, contribuindo para um estudo mais amplo dos efeitos da baixa 

radioatividade a que os seres humanos estão expostos.  

 

1.3 - OBJETIVOS 

1.3.1 - Objetivo Geral 

· Determinar o índice de radiação natural e artificial do solo, da água e produtos 

alimentícios no estado de Sergipe, principalmente na região do Platô de Neópolis. 
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1.3.2 - Objetivos específicos 

· Obter um mapa da ocorrência de elementos radioativos presentes no Estado de 

Sergipe, principalmente na região do Platô de Neópolis-SE, qualificando-os e 

quantificando-os. 

· Determinar se há ocorrência de radionuclídeos antropogênicos no meio ambiente do 

Estado de Sergipe. 

· Determinar se há ocorrência de material radioativo aumentado devido ao uso de 

fertilizantes na água, no solo e em plantas da região denominada Projeto de Irrigação 

Platô de Neópolis. 

· Determinar a dose efetiva comprometida na população local devido à ingestão de 

radionuclídeos em alimentos e água produzidos na área. 

1.4 - Principais Características das Áreas Estudadas 

         1.4.1 – Estado de Sergipe 

O Estado de Sergipe, com sua capital Aracaju é localizado na costa do Nordeste brasileiro e 

tem uma área de aproximadamente 22 mil km2,
 
sendo o menor Estado da Federação. Limita-se ao 

norte com o Estado de Alagoas, do qual é separado pelo Rio São Francisco; a leste com o oceano 

Atlântico e ao sul e oeste com o Estado da Bahia. Seu relevo caracteriza-se pela predominância de 

terrenos baixos e várzeas nas proximidades do litoral, onde há uma faixa úmida voltada para o 

oceano; planícies na parte norte do Estado; e planalto semi-árido em sua região noroeste. O clima 

no Estado é tropical, com chuvas mais frequentes na costa e longas estiagens no interior, 

especialmente na região semi-árida. As temperaturas médias anuais ficam em torno de 23 e 24º C. 

A vegetação predominante distingue a paisagem típica litorânea, de coqueiros e vegetação rasteira, 

da caatinga encontrada no interior. As extensas florestas, anteriormente existentes, desapareceram 

substituídas pelo cultivo agrícola ou pela exportação das madeiras nobres, ainda nos tempos da 

colônia. O principal rio que banha o Estado de Sergipe é o São Francisco, um dos mais importantes 

do Brasil. Sua bacia hidrográfica inclui também os rios Vaza Barris, Sergipe, Japaratuba, Piauí e 

Real (Figura 3). 

A população do Estado de Sergipe é de 2.068.017 habitantes, de acordo com as 

informações da contagem realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

distribuídos entre 75 municípios, com densidade populacional de 94,35 habitantes por km2. A 
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população na faixa etária de 0 a 14 anos representa 39,2 % do total e a de 15 anos ou mais 

responde por 70,8 % do total de habitantes do Estado. Vivem nas áreas urbanas 67,2 % da 

população, enquanto na zona rural encontram-se 32,8 % dos habitantes do Estado. As mulheres são 

maioria, representando 51 % do total de habitantes, enquanto os homens respondem por 49% da 

população. A cidade mais importante e mais populosa do Estado é a capital, Aracaju, com 570.937 

habitantes (IBGE, 2011).  

A composição da economia do Estado de Sergipe inclui atividades ligadas ao extrativismo, 

agricultura, agroindústria e pecuária. Entre os principais produtos agrícolas cultivados no Estado 

encontram-se a laranja, a cana-de-açúcar e o coco. Na pecuária, destacam-se as criações de 

bovinos, com um milhão de cabeças, mas existe também grande quantidade de ovinos, suínos, 

equinos e galináceos.  

A produção de frutas no Estado de Sergipe exerce papel relevante no cenário econômico do 

Nordeste, pois, além de gerar emprego e renda para a maioria da população, contribui com parte 

expressiva da receita proveniente da atividade agropecuária. Um dos fatores que têm contribuído 

para a expansão da fruticultura é a predominância de extensas áreas de solo com relevo plano a 

suave ondulado, que permitem intensificar os cultivos contribuindo, assim, para elevação da 

produtividade das fruteiras e manutenção da relação custo/benefício das explorações, em patamares 

competitivos. A influência da fruticultura do Estado de Sergipe é sentida, sobretudo, pelo aumento 

constante de áreas irrigadas, a exemplo do Distrito de Irrigação Platô de Neópolis, SE, cujo projeto 

foi idealizado para promover a produção de frutas visando tanto ao mercado interno quanto ao 

externo.  
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Figura 3 Mapa do Estado de Sergipe com suas bacias hidrográficas (SANTOS et al., 2001). 

 

       1.4.2 - Platô de Neópolis 

         O projeto de fruticultura irrigada do Baixo São Francisco Platô de Neópolis ou O 

Projeto de Irrigação Platô de Neópolis (PIPN) situa-se no Estado de Sergipe na margem 

direita do rio São Francisco, a aproximadamente 40 km de sua foz, abrangendo parte dos 

municípios de Neópolis, Pacatuba, Japoatã e Santana do São Francisco (Figura 4). Dista 92 

km de Aracaju e 210 km de Maceió. Sua área de influência direta, num total de 10.432 ha, 
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dispõe de área irrigável de 7.230 ha, sendo um dos maiores produtores de frutas desse Estado 

(IBGE, 2011). 

O projeto tem área total de 10.432 hectares, com exploração de fruticultura tropical 

contemplando diversas culturas como citrus (laranja, tangerina e limão), manga, abacaxi, 

atemóia, mamão, coco anão e híbrido, maracujá, entre outras. A área é subdividida em 40 

lotes, variando de 22 a 533 hectares, ocupados por 40 produtores agrícolas, que exploram a 

terra em regime de concessão de direito de uso em parceria com o governo estadual. O projeto 

ainda dispõe de uma área de 3.079 hectares de reserva legal e permanente (SIQUEIRA, 2007). 

 

 

 
Figura 4 Mapa de Sergipe com a localização do Distrito de Irrigação Platô de Neópolis (SIQUEIRA, 

2007). 
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A sede municipal de Neópolis tem uma altitude de 10 m e coordenadas geográficas de 

10o19’13” de latitude sul e 36o34’41” de longitude oeste. A população municipal é de 18.877 

habitantes, sendo 10.792 na zona urbana e 8.085 na zona rural, com uma densidade 

demográfica de 75,54 hab/km2 (IBGE, 2011). Cerca de 70 a 80% da área municipal tem sua 

geologia dominada pelas Formações Superficiais Continentais cenozóicas, representadas por 

areias finas e grossas com níveis argilosos conglomeráticos do Grupo Barreiras, ao lado de 

depósitos de leques aluviais coalescentes, depósitos de pântanos e mangues, depósitos 

fluviolagunares e terraços marinhos. (SANTOS et al.,2001). 

O relevo está representado pelas seguintes unidades geomorfológicas: a) planície 

litorânea com planície fluvial e tabuleiros costeiros, englobando a planície fluvial; b) 

superfície tabular erosiva; c) relevos dissecados tabulares. Os solos são podzólico vermelho 

amarelo, hidromórficos e aluviais eutróficos, com uma vegetação higrófila, campos limpos, 

campos sujos, capoeira e caatinga (IBGE, 2011). 

O clima da região é classificado como semi-úmido, com chuvas concentradas no 

período de maio a agosto. As precipitações pluviométricas anuais médias estão entre 900 mm 

a 1000 mm ocorrendo de forma irregular. Isso acarreta um déficit hídrico para as culturas no 

período de setembro a abril. As temperaturas médias estão em torno dos 26°C e a umidade 

relativa média é de 73% (SIQUEIRA, 2007).   

O projeto foi concebido visando a utilização eficiente dos recursos naturais, a 

diversificação da produção agrícola, a implantação de agroindústrias, o incremento de 

produção, o aumento de produtividade, a rentabilidade dos empreendimentos agrícolas e a 

contribuição do projeto para aumento do emprego e renda na região (ASCONDIR, 2004). 



13 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 - Radiação Ambiental  

A humanidade está continuamente exposta à radiação de origem natural existente no 

ambiente, tal como radiação cósmica, radiação emitida pela crosta terrestre, radiação emitida 

por materiais de construção, pelos radionuclídeos inalados, aos radionuclídeos incorporados 

internamente. Principalmente depois de 1945, quando ocorreu a explosão da primeira bomba 

atômica no deserto do Novo México, as pessoas ficaram expostas também às radiações de 

fontes artificiais no meio ambiente. Estas radiações a que se está sujeito continuamente sejam 

naturais ou artificiais, são designadas de radiação de fundo. 

 

2.1.1 - Origem dos Radionuclídeos Naturais     

As teorias sobre a origem dos elementos químicos no Universo e na Terra indicam as 

estrelas como os locais onde se desenvolvem os processos de síntese. As estrelas, compostas 

inicialmente por hidrogênio, conseguem formar muitos elementos químicos por meio de 

reações nucleares de fusão, induzidas por temperaturas na faixa de 107 a 1010 K, provocadas 

por contrações gravitacionais de suas massas e pela energia liberada nas reações. O conteúdo 

e a massa da estrela estabelecem o caminho de sua evolução. A produção em larga escala de 

elementos químicos ocorre na fase de “explosão de supernova”, que algumas estrelas atingem, 

se suas massas forem 4 a 8 vezes maiores que a massa do Sol. Neste evento catastrófico, de 

duração média de 2 segundos, é sintetizada a maioria dos núcleos conhecidos (FEYNMAN, 

2005).  

Devido ao processo de captura rápida de nêutrons durante o processo de explosão da 

supernova, a maioria dos núcleos dos elementos químicos sintetizados é instável. Num 

pequeno intervalo de tempo muitos deles se tornam estáveis ao emitir radiações por ter meia-

vida muito pequena. Os nuclídeos de meia-vida longa podem compor, juntamente com os 

estáveis, os objetos cósmicos e a crosta terrestre, por mecanismo de acumulação gradual. O 

K-40, o U-238, o U-235 e o Th-232 contribuem, juntamente com os radionuclídeos originados 

pelos seus decaimentos e os cosmogênicos, para a radioatividade natural da crosta terrestre 

(KATHREN, 1998). 
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Quando a Terra foi formada, há 4,8 bilhões de anos, diversos radionuclídeos 

estavam presentes na composição da massa original – os chamados radionuclídeos 

primordiais. Desde então, estes vêm decaindo, e somente os radionuclídeos de meias-vidas 

acima de 100 milhões de anos ou os radionuclídeos originários destes ainda existem na 

natureza. Como exemplo, há o K-40 (meia-vida de 1,26 bilhões de anos) e o U-238 (meia-

vida de 4,5 bilhões de anos). 

Há ainda uma fração de radionuclídeos criados continuamente, através da interação 

dos raios-cósmicos de alta energia com os átomos da atmosfera. Esses radionuclídeos, em 

geral de baixo número atômico, são chamados radionuclídeos cosmogênicos. Os raios 

cósmicos são produzidos através de processos existentes em nosso Sol, em outras estrelas, ou 

por eventos como explosões de supernovas, pulsares ou núcleos de galáxias ativas. 

Juntamente com essas partículas também se encontram fótons de alta energia de origem 

extraterrestre que incidem sobre a Terra. A composição da radiação cósmica depende da faixa 

de energia observada, sendo de modo geral formada por 79% de prótons, 15% de partículas 

alfa de hélio, e o restante de íons. Em uma proporção menor, fótons e elétrons de alta energia 

também fazem parte da radiação cósmica incidente (KATHREN, 1998). 

A espessura da atmosfera terrestre funciona como uma blindagem que impede que a 

superfície terrestre receba uma exposição direta dessas partículas, atenuando e absorvendo as 

radiações. Muitas são freadas pela atmosfera terrestre ou desviadas pelo cinturão magnético 

de Van Allen (FEYNMAN, 2005). O resultado das interações dessas partículas de alta energia 

na atmosfera terrestre é o fenômeno chamado “chuveiro atmosférico”. Ele acontece porque as 

partículas secundárias, geradas a partir da interação inicial na atmosfera, normalmente têm 

energia suficiente para outra série de interações. O processo de multiplicação do número de 

partículas continua à medida que a atmosfera se torna mais densa, até que a energia média das 

partículas seja baixa o suficiente para que comece a ser dominante o processo de perda de 

energia. Desse modo, após um número de partículas máximo (que tipicamente ocorre entre 12 

e 15 km de altura), as partículas de um chuveiro atmosférico começam a diminuir em número 

e em energia média, em geral até a sua completa exaustão. 

Geralmente os raios cósmicos não têm energia suficiente para chegar até a superfície 

da Terra. Entretanto, o processo de produção dos chuveiros atmosféricos leva ao surgimento 

de partículas subatômicas carregadas chamadas múons, instáveis, que basicamente só 
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interagem com a matéria através de processos de perda de energia por colisão (FEYNMAN, 

2005).  

Um dos resultados do bombardeio constante da atmosfera superior pelos raios 

cósmicos, principalmente nêutrons, é a produção dos radionuclídeos cosmogênicos: H-3, Be-

7, C-14, Na-23 e Kr-85. Como quase todos os organismos vivos têm grande quantidade de 

carbono e hidrogênio, um pequeno percentual deles é radioativo (KATHREN, 1998). 

Aproximadamente 70% do Be-7 são produzidos na estratosfera, com apenas 30% 

produzido nas altitudes mais baixas da troposfera. A atividade produzida na estratosfera tem 

um tempo de residência de aproximadamente um ano e é transferido para a troposfera. O 

tempo de residência na troposfera é de aproximadamente seis semanas e a transferência para a 

superfície da terra é basicamente concluída por deposição gravitacional e processos de 

precipitação (KATHREN, 1998). 

 

2.1.2 - Cadeias Radioativas  

Após ser estabelecida a natureza física e química de todos os elementos radioativos 

existentes na natureza, descobriu-se que geralmente o produto do decaimento radioativo é 

também radioativo e que cada um dos produtos do decaimento se comporta quimicamente 

diferente de seu núcleo pai e de seu núcleo filho. Verificou-se ainda que cada radionuclídeo é 

um membro de uma das três séries ou cadeias radioativas, com exceção de poucos 

radioisótopos de origem cosmogênica ou de linha gama única, como o K-40. 

Estas três séries são encontradas na natureza e são consideradas de origem terrestre: 

a série do urânio, que se inicia com o U-238 (abundância natural: 99,27%), a série do actínio, 

que se inicia com o U-235 (abundância natural: 0,7%) e a série do tório, que se inicia com o 

Th-232 (abundância natural: 100%). Cada uma dessas séries tem uma meia-vida longa, 

comparada à idade da Terra, e termina em um isótopo estável do chumbo. Destas séries, 

frequentemente a do U-235 é a menos detectada devido à pequena porcentagem do isótopo na 

natureza. O decaimento dos núcleos destas séries ocorre preferencialmente por emissões de 

partículas alfa ou beta.  

Dentro dos radionuclídeos descendentes do U-238 destaca-se o Ra-226, que possui 

uma meia-vida de 1600 anos e que, por emissão alfa forma o Rn-222, um radônio, de meia-

vida de 3,82 dias. Seus descendentes são o Po-218, Pb-214, Bi-214 e Po-214, todos com 
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meias-vidas muito curtas. O Rn-222 é um gás inerte natural, que tem a propriedade de se 

acumular em ambientes fechados como residências, construções, cavernas, minas e túneis, e 

por isso, juntamente com seus filhos não gasosos 218Po e 214Po, são responsáveis por 

aproximadamente 50% da dose efetiva equivalente produzida pela radiação ionizante natural 

(ABUMURAD, 2005; MAGALHÃES et al., 2003). Na série do Th-232 ocorre um processo 

semelhante com o Rn-220, também chamado de torônio, de meia-vida de 55 segundos e com 

seus descendentes, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 e Po-212. Nas Tabelas 1, 2 e 3 estão 

listados os membros das cadeias e seus respectivos modos de desintegração, meia-vida e a 

energia máxima da partícula emitida. Para os casos de decaimento β, a energia citada na 

tabela refere-se à energia máxima do espectro. 

 

Tabela 1 Lista dos membros da cadeia do urânio, com o modo de decaimento, meia-vida e a energia da 

partícula emitida (KAPLAN, 1963). 
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Tabela 2 Lista dos membros da cadeia do actínio, com o modo de desintegração, meia-vida e a energia da 

partícula emitida (KAPLAN, 1963). 

 

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

na literatura, sendo o K-40 o mais significativo por estar presente essencialmente em todas as 

amostras ambientais (KATHREN, 1998). 

O K-40 decai para o Ca-40 em 89% das vezes, emitindo uma partícula beta de 

1,314 MeV durante o processo.  Com  exceção  de  uma  pequena  fração  dos  decaimentos  

(1 ´ 10-3 %) por captura de elétrons, os 11% restantes de K-40 decaem por emissão de 

pósitrons, emitindo um fóton característico de energia 1460 keV, muito útil para identificação 

e quantificação de K-40 por espectrometria gama (KATHREN, 1998). 
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Tabela 3 Lista dos membros da cadeia do tório, com o modo de desintegração, meia-vida e a energia da 

partícula emitida (KAPLAN, 1963). 

 

 

Na Figura 5, estão representadas as sequências dos decaimentos para as séries do 

urânio, tório e actínio, com suas respectivas meias-vidas. Os radionuclídeos cujas atividades 

podem ser determinadas quantitativamente em espectros de radiação gama de análises 

ambientais aparecem destacados, sendo o restante não mensurável. 
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Figura 5  Esquema de decaimento das séries do urânio, tório e actínio. Os radionuclídeos mensuráveis por 

espectrometria gama apresentam-se destacados em azul. Os decaimentos da série do actínio estão 

representados até o Ra-223, já que o restante da cadeia não é de interesse (extraída de SCHEIBEL, 2006). 

 

2.1.3 - Localização dos Radionuclídeos na Natureza 

Materiais radioativos de ocorrência natural (NORM1) são radionuclídeos naturalmente 

presentes em diferentes concentrações na crosta terrestre. Os radionuclídeos presentes na 

atmosfera sofrem decaimento em trânsito ou são depositados na superfície da Terra através de 

deposição seca ou úmida. Dentre os 340 nuclídeos encontrados na natureza, cerca de 70 são 

radioativos e são encontrados principalmente entre os elementos pesados (EISENBUD; 

GESELL, 1997; FROEHLICH, 2009). Praticamente todos os materiais naturais contêm 

nuclídeos radioativos, embora geralmente em concentrações muito baixas.  

Os radionuclídeos são inicialmente depositados na camada superficial do solo, mas 

rapidamente se espalham no primeiro centímetro do solo, principalmente se forem 

depositados pelas chuvas. A erosão e também o fato da superfície do solo não ser plana 

                                                 
1 NORM é o acrônimo de Naturally Occurring Radioactive Materials 
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reduzem o campo de radiação aos níveis de referência geralmente até um metro de 

profundidade. Além disso, outros mecanismos, como aragem e sedimentação, podem reduzir 

as taxas de exposição (UNSCEAR, 2000).  

A maioria das rochas, solos, sedimentos e minérios contêm concentrações 

significativas de urânio e tório, e como consequência dos decaimentos, estes materiais vão 

conter também os radionuclídeos pertencentes às famílias radioativas. O radônio e o torônio 

são gasosos, e nos ambientes construídos por materiais como cerâmica, tijolo, revestimento de 

pedra, granito, argamassa, concreto, gesso etc, ocorrerá o fenômeno de emanação destes gases 

radioativos. Como estes possuem massa atômica elevada, sua concentração é maior em níveis 

próximos do solo devido à decantação gravitacional. Assim, juntamente com os gases 

componentes do ar, o homem e os animais respiram gases e aerossóis radioativos. Devido as 

meias-vidas curtas dos radionuclídeos descendentes do radônio e do torônio, compatíveis com 

o tempo de metabolismo, a maioria dos radionuclídeos incorporados por inalação ou ingestão 

decai no interior dos organismos, irradiando os seus órgãos e tecidos (KATHREN, 1998). 

Outro elemento radioativo difundido no ambiente é o urânio. A maioria das rochas da 

crosta contém algum urânio, com atividades variando em torno de 33 Bq.kg-1. O fosfato 

extraído das rochas, frequentemente utilizado como fertilizante ou adubo, contém 

concentrações significativas de urânio. Este também é encontrado em carvão vegetal, cinzas e 

outros efluentes vegetais em forma de carvão (KATHREN, 1998). 

O 226Ra também é outro elemento radioativo que decai por emissão alfa para o 222Rn, e 

é o principal de uma importante sub-série que inclui o radônio. Diferente do urânio e tório, o 

rádio é solúvel, podendo facilmente ocorrer lixiviação nos solos e formar compostos que 

podem ser recebidos por plantas e animais, sofrendo metabolismo por estes como o cálcio 

(deposição no tecido ósseo). 

Em certos locais do mundo, ocorrem níveis elevados de tório no solo, causando um 

aumento na exposição à radiação natural. Isto inclui áreas de areias monazíticas da costa do 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, áreas do estado de Minas Gerais, o estado de Kerala na Índia, 

regiões monazíticas da província de Guangdong na China, porções na França, Irã, Itália, 

Madagascar e Nigéria (UNSCEAR, 2000). 

Atividades humanas podem concentrar radionuclídeos naturalmente presentes em 

rochas, solos, água e minerais, concentrando-os em materiais radioativos de ocorrência 
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natural concentrados tecnologicamente, conhecidos como TENORM2. Assim, as pessoas 

podem receber exposição à radiação aumentada devido à TENORM. Em geral, o nível de 

exposição individual a partir de NORM geralmente é trivial, mas o nível de exposição a partir 

de TENORM pode ser perigoso (OJOVAN; LEE, 2005, LANDA, 2007). Como exemplo, o 

potássio está amplamente distribuído na crosta terrestre com concentrações que variam de 

aproximadamente 0,1% para calcários, a mais de 4% para alguns granitos. As concentrações 

de potássio no solo têm mostrado um aumento nas últimas décadas em solos sob cultivo, 

particularmente devido à aplicação de potássio através dos fertilizantes (KLEMENT, 1982).  

A mina de Taquari –Vassouras, sob exploração da Vale S/A é a única fonte de 

potássio do Brasil (NASCIMENTO et al., 2005). Sergipe também oferta nitrogênio e potássio 

para o composto NPK (nitrogênio, fósforo, potássio), muito utilizado com fertilizantes na 

agricultura. O Polo de Fertilizantes de Sergipe tem como matriz fundamental a produção de 

amônia e ureia, a partir do gás natural, pela Fábrica de Fertilizantes do Nordeste (FAFEN), de 

propriedade da Petrobras S/A, e a produção de sais de potássio pela empresa Vale S/A, a 

partir da extração da silvinita (SILVA et al, 2000; MACHADO et al, 2008).  

Atraídas pela disponibilidade destes insumos, empresas misturadoras dos componentes 

como Heringer, Fertinor, Adubos Sudoeste, entre outras, instalaram-se em Sergipe, base a 

partir da qual comercializam para boa parte do mercado nacional, concentrando-se, todavia, 

no abastecimento da região Nordeste e Centro-Oeste. Tanto a unidade produtora de amônia e 

ureia da FAFEN, como a mina Taquari- Vassouras, de extração da silvinita, no município de 

Rosário do Catete, foram instaladas ainda na década de 1980 buscando diminuir a 

dependência de insumos importados pela agricultura brasileira. Entretanto, ainda há 

importação de parte dos fertilizantes usados na agricultura brasileira. O Comércio Exterior do 

País referente aos componentes do setor de fertilizantes é representado pelas importações de 

bens primários e compostos químicos. Um dos países com o qual o Brasil mantém relação 

comercial referente ao fertilizante leguminosa, a rocha fosfática e produtos intermediários 

para fertilizantes, de um modo geral, é a República Federativa da Rússia. 

 

 

                                                 
2 TENORM é o acrônimo de Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials. 
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2.2 - Radioatividade Artificial 

A radioatividade artificial foi descoberta em estudos de Marie Curie e Joliot, em 1934, 

que verificaram que o bombardeio de núcleos de elementos leves por partículas pode originar 

elementos radioativos. Produtos radioativos resultam também de reações nucleares induzidas 

por prótons, dêuterons, nêutrons e fótons. Os radionuclídeos artificiais podem ser 

caracterizados por sua meia-vida e pela radiação que emitem, analogamente aos 

radionuclídeos naturais. 

 A Figura 6 mostra uma carta dos radionuclídeos artificiais e naturais conhecidos. As 

cores são relacionadas com o tempo de decaimento de cada um, como descrito na legenda. 

 
Figura 6  Carta de nuclídeos (adaptada de NNDC, 2012). 

 

  O fenômeno denominado pela literatura como fallout, que é a precipitação ou 

deposição de elementos radioativos na superfície terrestre, surge devido às explosões de 

bombas nucleares ou aos acidentes com o vazamento de radionuclídeos de reatores nucleares 

cujos fragmentos nucleares possam chegar a grandes altitudes, na estratosfera e troposfera, 

onde são distribuídos para o todo o globo terrestre (GLASSTONG, 1964). Os fragmentos 
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maiores precipitam por efeito gravitacional, provocando o fallout local poucas horas depois da 

explosão nuclear, numa extensão de alguns quilômetros ao redor do ponto da explosão. Os 

fragmentos menores ficam bastante tempo na estratosfera devido a esta ter movimento lento e 

pouca umidade, impedindo sua precipitação. Estes fragmentos são transferidos para a 

troposfera terrestre no início da primavera, quando ocorre o surgimento da descontinuidade na 

tropopausa3, devido à elevação desta pelo aumento da temperatura do ar (SCHEIBEL, 2002). 

São disseminados, para diversas partes do planeta, através de correntes de vento. 

  Segundo ANJOS et al. (2000), as principais fontes de liberação de radionuclídeos 

artificiais a partir da década de 80 foram os acidentes radiológicos e nucleares. Ainda hoje, 

devido ao acidente de Chernobyl, em algumas regiões do mundo como Bielorrússia, Ucrânia e 

Rússia ainda se observa altas concentrações de radionuclídeos, dentre eles o 137Cs. 

O fallout total de 137Cs no hemisfério norte é maior que no hemisfério sul, porque uma 

maior quantidade de testes atmosféricos nucleares foi feita no hemisfério norte. Explosões 

como a ocorrida em Chernobyl, em 1986, tiveram impacto não só sobre aquela região. Uma 

nuvem de gases radioativos foi liberada na atmosfera e levada pelo vento para os países 

vizinhos, como a Alemanha, onde muitas colheitas foram contaminadas pelo fallout e tiveram 

que ser destruídas. Na Inglaterra, carneiros que pastavam nas áreas onde caiu a chuva 

radioativa tornaram-se impróprios para o consumo, sendo proibido o seu comércio mesmo 

dois anos depois do acidente (BAINES, 1994). Entretanto, eventos locais como o acidente de 

Chernobyl tem impacto significante na região do fallout local, mas tem impacto limitado nas 

taxas de fallout global (RITCHIE; MCHENRY, 1990),  

Não se encontrou relatos na literatura que a contaminação proveniente desse acidente 

tenha alcançado o hemisfério Sul (JAWROWSKI; KOWNACKA, 1988). Entretanto, através 

da importação de alimentos ou outros produtos contaminados com radioisótopos, a saúde da 

população de qualquer região pode ser indiretamente afetada pelo acidente. Um exemplo 

disso ocorreu quando o Brasil importou leite em pó da Europa Oriental após o acidente de 

Chernobyl. Após a constatação dos altos níveis de radioatividade, os produtos foram retirados 

temporariamente do mercado (MELQUIADES; APPOLONI, 2004). 

 
                                                 
3 A tropopausa é o nome dado à camada intermediária entre a troposfera e a estratosfera, situada a uma altura 

média em torno de 17 km no equador. 
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2.3 - Radionuclídeos em Alimentos 

  Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, depois da China e da Índia, com 

uma área colhida facilmente superando 2,5 milhões de hectares. (POMMER; BARBOSA, 

2010), e o estado de Sergipe responde por 0,8% da Participação das Unidades da Federação 

no valor da produção agrícola - Brasil - 2009-2010 (IBGE, 2010). O Projeto de Irrigação Platô 

de Neópolis (PIPN) é uma das maiores produtoras de frutas desse Estado. O Projeto foi 

implantado no início dos anos 90 em terras antes ocupadas por cana-de-açúcar, capim de 

pisoteio, fruteiras diversas, pecuária e culturas alimentares (milho, feijão, mandioca entre 

outras). Portanto é uma região bastante interessante para avaliação do impacto radiológico 

gerado pelo intenso uso de fertilizantes sobre o solo, sobre as plantas e sobre a água no rio 

São Francisco. 

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

importância para o monitoramento dos níveis de radiação a que o homem está exposta direta 

ou indiretamente. A deposição dos materiais radioativos da atmosfera nas partes superficiais 

da planta gera a contaminação direta, enquanto a sorção dos radionuclídeos do solo a partir do 

seu sistema de raízes se refere à contaminação indireta. 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 do fallout, o uso indiscriminado de fertilizantes fosfatados pode aumentar o 

nível radioativo dos alimentos além do tolerável. O método mais tradicional de produção de 

fertilizantes consiste na adição de H2SO4 ou H3PO4 à rocha fosfática para a formação de 

Ca(H2PO4)2 (FERNANDES et al. 2004). Assim, os fertilizantes fosfatados, de acordo com 

sua origem, podem conter vários elementos menores e traços, incluindo-se radionuclídeos 

(238U, 226Ra, 232Th e 40K) (MIRLEAN et al., 2001). O conteúdo de radioatividade é variável e 

depende do método de produção e do conteúdo de radioatividade no minério de fosfato. Como 

fertilizantes são bastante utilizados em áreas de grandes culturas, consideradas de 

abastecimento externo, ou para culturas onde o solo é empobrecido e radionuclídeos estão 

presentes nas matérias-primas utilizadas para a fabricação de alguns deles, consequentemente 

haverá uma redistribuição de urânio, tório e potássio pela atividade agrícola que pode levar a 

contaminação dos solos intensivamente fertilizados e chegar até a água.  

FERREIRA et al. (1997) registraram anomalias radiométricas em solos em regiões 

intensamente cultivadas no município de Araras, Estado de São Paulo. O aumento da 
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quantidade de radionuclídeos nos solos, e deles transferidos para os alimentos e água, devido 

aos adubos para podem resultar em incremento na dose interna ao serem consumidos pelo ser 

humano e pelos animais. CONCEIÇÃO e BONOTTO (2003) estudando a concentração de 

urânio dissolvido nas águas superficiais da bacia do Rio Corumbataí no estado de São Paulo 

concluíram que aproximadamente 43% dela, no período chuvoso, é devido ao uso de 

fertilizantes fosfatados em culturas de cana-de-açúcar.  

  Na cadeia alimentar, as plantas são os receptores primários da contaminação 

radioativa. Os receptores secundários são os animais, que consomem plantas ou outros 

animais. O homem, por sua vez, é contaminado, tanto por plantas quanto por produtos 

alimentícios provenientes de animais entram na sua dieta, sendo que principal fonte de 

radionuclídeos na dieta alimentar está no leite e na carne (MELQUIADES; APPOLONI, 

2002). UMISEDO (2007) concluiu que os valores de transferência solo-planta de elementos 

radioativos foram pequenos em relação ao valor de referência (UNSCEAR 2001). 

Dentre os radioisótopos naturais que podem entrar na dieta humana, deve-se destacar o 

K-40, que contém 0,0118% de concentração isotópica do total de potássio na natureza 

(KATHREN, 1998). O cálcio, o fósforo e o potássio são os minerais mais abundantes no 

corpo humano. O potássio é um nutriente essencial para o metabolismo e funcionamento das 

células, sendo fundamental para manter o equilíbrio dinâmico apresentado pelas das 

membranas, depositando-se principalmente nos músculos. Portanto, toda matéria orgânica 

apresentará, de uma forma ou de outra, uma pequena quantidade de radioatividade. Segundo 

UNSCEAR (2000), isótopo radioativo, o 40K, é o que mais contribui (cerca de 60 a 70%) para 

a dose total pela radioatividade natural interna. Ainda, segundo a UNSCEAR (2000), o 

homem padrão caucasiano (homem de referência, 70 kg) contém aproximadamente 140 g de 

potássio distribuído em todos os órgãos do corpo. Dessas 140 g de potássio, 0,02 g seriam de 

K-40, o que corresponde a atividade de 3,7 kBq (0,1 µCi). Mas não existe uma relação precisa 

entre o conteúdo médio de potássio no alimento e a atividade radioativa associada. Fatores 

outros, como a distribuição geográfica do K-40 no solo, a capacidade de assimilação e 

incorporação de potássio pela planta ou organismo em particular, ou mesmo particularidades 

sobre a adubação e técnicas agrícolas utilizadas, acarretam uma larga distribuição de valores 

(SCHEIBEL, 2006). 

Alguns grãos (como o feijão, soja e lentilha), frutos secos (como nozes, amêndoas e 

castanhas), e principalmente frutas secas ou em conserva (como tâmaras, damasco, passas, 
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figos, ameixas) estão entre os alimentos que apresentam as maiores quantidades relativas de 

potássio. Outros, como frutas (abacates, bananas, melão) e  raízes e tubérculos (batata, batata 

doce, mandioca, beterraba e cenoura) também contêm uma quantidade relativamente grande 

de potássio (KATHREN, 1998).  

Dentre os radioisótopos artificiais, deve ser destacado o Cs-137 que pode ser 

carregado por ventos da estratosfera e da alta troposfera e se depositar nas folhagens usadas 

na alimentação de animais e humanos. Cs-137 é facilmente absorvido por plantas vasculares, 

entrando na cadeia alimentar animal e humana. Devido à sua semelhança química com o 

potássio, tende a acompanhá-lo, podendo depositar-se parcialmente nos músculos 

(FIGUEIRA et al., 1998). 

 

2.4 - Radiações Ionizantes Provenientes dos Radionuclídeos  

Entende-se por radiação ionizante aquela que pode, direta ou indiretamente, ionizar os 

átomos dos meios materiais que atravessa. Na ionização, um ou mais elétrons são removidos 

do átomo, que fica carregado positivamente (íon positivo). 

O núcleo atômico de um elemento radioativo pode basicamente emitir quatro tipos de 

radiação ionizante, as partículas alfa (a) e beta (b), raios gama e nêutrons. Existem algumas 

diferenças básicas entre a natureza destas radiações. Por exemplo, as partículas alfa e beta e os 

nêutrons possuem massa de repouso ao passo que a radiação gama não possui e viaja com a 

velocidade da luz no vácuo (300.000 km/s). As partículas alfa representam núcleos de hélio 

duplamente ionizados e, portanto, são carregadas positivamente. Já as partículas beta possuem 

carga negativa (ou positiva no caso de pósitrons). Os raios gama e os nêutrons não possuem 

carga elétrica. Outro tipo de partícula que pode ser emitida nos decaimentos beta são os 

neutrinos, que não possuem carga e sua massa, caso exista, deve ser extremamente pequena.  

(OKUNO; YOSHIMURA, 2010) 

Devido aos fatos anteriormente expostos, as formas como esses tipos de radiação 

interagem com a matéria são bastante distintas. Por exemplo, o poder de penetração da 

radiação ionizante na matéria depende da sua energia. No entanto, diferentes radiações, 

mesmo que tenham a mesma energia, penetram a matéria com alcances diferentes, 

principalmente devido a sua carga elétrica. Por ordem crescente de poder de penetração na 
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matéria temos: partículas alfa, partículas beta (elétrons e pósitrons), fótons (X e gama) e 

nêutrons. 

O alcance das partículas alfa é pequeno devido a sua carga dupla positiva, mas cresce 

à medida que a energia das partículas também aumenta. Apesar do alcance desta radiação ser 

pequeno, ela é altamente ionizante, podendo ser bastante danosa para os seres vivos quando 

emitidas internamente aos organismos. As partículas alfa são produzidas principalmente nos 

decaimentos de elementos pesados como urânio (Figura 7), sendo emitidas com energia 

sempre menor que 10 MeV.  Usualmente estes decaimentos são seguidos de emissão de 

radiação gama (KNOLL, 2000).  

 

Figura 7  Esquemas de desintegração e espectros de energia de alguns emissores   (SALVAJOLI, 1999). 

No que diz respeito à emissão beta (β), a penetração é maior do que no caso das 

partículas alfa, pois elas possuem carga elétrica menor. Ao passar por um meio material, a 

radiação beta também perde energia ionizando os átomos que encontra no caminho 

principalmente por interação coulombiana. Mas devido a sua massa pequena, podem sofrer 

grandes desvios em sua trajetória em cada interação.  
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Partículas beta são elétrons ( -e ) ou pósitrons ( +e ) emitidos do interior do núcleo, onde 

são criadas como resultado de uma reação denominada de decaimento beta. As partículas beta 

são produzidas em decaimento de átomos como  60Co ou 14C, como mostra a Figura 8. Estes 

decaimentos em geral são acompanhados de emissão de neutrinos para conservação de 

energia e momento, e também podem ser seguidos de emissão de radiação gama.  

 
Figura 8  Esquema de desintegração e espectros de energia de alguns emissores β (SALVAJOLI, 1999). 

Como já foi dito, após os decaimentos alfa e beta, pode haver também a emissão de 

raios gama (g ) dos núcleos filho resultantes do decaimento, mas que ainda se encontrem em 

estados excitados. Os raios gama são extremamente penetrantes na matéria, pois não possuem 

carga nem massa. Essa radiação eletromagnética é emitida em transições de núcleos em 

estados excitados (em geral, resultantes de decaimentos alfa ou beta) para seu estado 

fundamental. Como os níveis nucleares são característicos do nuclídeo emissor, a 

determinação da energia dos raios gama emitidos pode servir como um identificador do seu 

elemento emissor. Esse fato é usado, por exemplo, em espectrometria gama para a 

determinação de composição de radionuclídeos numa determinada amostra. 

Vários são os processos de interação da radiação gama com a matéria, sendo três os 

mais representativos para a detecção desta radiação emitida por radionuclídeos: o efeito 

fotoelétrico, o efeito compton e a produção de pares. Todos esses processos de interação 

produzem uma transferência completa ou parcial da energia do fóton para um elétron do meio, 
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sendo que essa transferência depende do valor da energia do fóton e da forma como ele 

interage com os elementos que constituem o material.  

A probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico é proporcional à densidade do 

meio que está sendo atravessado, crescendo com o número atômico dos elementos 

constituintes do meio (com 3Z ). No entanto, decresce rapidamente à medida que a energia do 

fóton aumenta (aproximadamente com 3/1 E ). Assim, a atenuação fotoelétrica varia de 

maneira complexa com a energia do fóton (= hn) e com o valor de Z (número atômico) do 

absorvedor, ou seja, é maior para baixas energias e cresce rapidamente com o aumento do 

número atômico do átomo em questão  (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

Na interação com o meio, durante o efeito fotoelétrico o fóton é completamente 

absorvido, e toda sua energia E = hn é transferida a um elétron ligado ao átomo, que “escapa” 

com energia cinética Te igual à diferença entre a energia do fóton e a energia de ligação be do 

elétron no átomo, conforme equação 2.1.                              

                    Te = hv - be                                                                  (2.1) 

O efeito fotoelétrico ocorre preferencialmente com elétrons da camada K, que têm 

uma energia de ligação maior. A vacância criada na camada K pela ausência do elétron é 

preenchida por outro elétron livre ou proveniente de uma camada mais periférica, havendo 

por consequência a emissão de um raio X característico, que em geral é reabsorvido nas 

vizinhanças do sítio onde foi gerado. Um elétron Auger também pode ser produzido quando, 

no lugar da emissão do raio X, um  elétron é emitido do átomo pela transferência dessa 

energia a ele.   

Outro processo importante de interação da radiação com a matéria foi descoberto pelo 

físico Artur Compton. Estudando espalhamentos sem perda de energia ele notou uma pequena 

diferença de energia entre o fóton incidente e o espalhado, atribuindo esta diferença de 

energia à colisão deste com um elétron quase estacionário orbitando em um átomo.   

O efeito compton é uma interação entre o fóton e um elétron de energia de ligação 

muito baixa ou livre. Considera-se um elétron como sendo livre, quando a energia do fóton 

que incide sobre ele é muito maior que sua energia de ligação no átomo. Portanto, o 
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espalhamento compton, ao contrário do efeito fotoelétrico, geralmente envolve elétrons das 

camadas mais periféricas do átomo. O efeito compton começa ter importância à medida que a 

energia do fóton aumenta, diminuindo desta forma a contribuição do efeito fotoelétrico. No 

processo compton, o fóton incidente cede ao elétron uma parte de sua energia hv adquirindo 

uma nova frequência v’, que é menor que a frequência original v e, consequentemente, o fóton 

espalhado possuirá uma menor energia hv’, sendo  desviado de sua trajetória original, 

conforme mostra a Figura 9. (OKUNO; YOSHIMURA, 2010) 

 
Figura 9  Espalhamento Compton. 

 

O fóton é espalhado por um ângulo q entre suas direções original e final enquanto o 

elétron se afasta em uma direção que faz um ângulo f com a direção inicial do fóton 

incidente. As trajetórias do fóton incidente, do fóton espalhado e do elétron estão sempre no 

mesmo plano. Aplicando-se os princípios de conservação da energia e do momento para a 

colisão, deduz-se que a energia do fóton espalhado é dada pela eq. 2.2: 
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onde m0 é a massa de repouso do elétron e c a velocidade da luz no vácuo (KNOLL, 2000).  

Pela equivalência entre massa e energia, pode-se calcular que m0c
2 = 0,511 MeV. A energia 

cinética do elétron compton é dada pela eq. 2.3: 
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As energias dos elétrons espalhados na colisão compton variam de zero (q = 0o; f = 90o) até 

um valor máximo, Tcm  (q = 180o; f = 0o) dado pela eq. 2.4: 



32 

 

                                         T
E

m c
E

cm
0

2=
+

g

g

1
2

                                                                     (2.4)

 

A probabilidade da ocorrência de interação pelo espalhamento compton é 

proporcional à densidade de elétron do material. Porém, na prática, ela é independente do 

número atômico do meio. Quando a energia do fóton aumenta muito, essa probabilidade 

diminui ÷
ø
ö

ç
è
æ

E
1

 de densidade eletrônica. (FEYNMAN, 2005). 

 O processo mais importante para altas energias do fóton é denominado 

produção de pares. Nesse caso o fóton interage com o campo de força nuclear do átomo alvo e 

desaparece totalmente. Se a energia do fóton exceder 1,022 MeV, pode haver a criação de um 

par elétron-pósitron (Figura 10), ou seja, trata-se de uma transformação de energia em matéria 

de acordo com a fórmula de equivalência de Einstein (E = mc2). A energia 2m0c
2 = 

1,022 MeV é a energia equivalente a massa de repouso necessária para criar o par elétron-

pósitron. Portanto, o processo de produção de pares, apesar de importante, só ocorre quando 

se usa feixes de radiação com fótons cuja energia é maior que duas vezes a massa de repouso 

do elétron.  

Ainda no final do seu percurso, o pósitron produzido na produção de pares irá interagir 

com um elétron do meio produzindo dois fótons de radiação devido ao processo de 

aniquilação. Cada um desses fótons produzidos possui energia de 0,511 MeV e se propagam 

na mesma direção, mas em sentidos opostos. Esses fótons de aniquilação podem escapar do 

material no qual está ocorrendo o efeito de produção de pares ou podem ser absorvidos pelo 

material pelos processos compton e/ou fotoelétrico. (OKUNO; YOSHIMURA, 2010) 

A energia cinética do elétron negativo e a do pósitron são iguais e pode ser dada por: 
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Figura 10 Esquematização dos processos de produção e aniquilação de pares. 

 

2.6 - Decaimento Radioativo 

Quando um núcleo do átomo instável emite partículas alfa (a), beta (b) ou radiações 

gama (g), ele perde energia. Este processo é chamado decaimento radioativo. O decaimento 

radioativo é uma mudança espontânea do núcleo, que pode resultar em um novo núcleo ou 

simplesmente na mudança de estado energético do núcleo.  

 Não existe certeza absoluta de que, em um determinado instante, um núcleo irá decair 

ou não. Pode-se apenas falar da probabilidade de que um núcleo decaia em um determinado 

intervalo de tempo. A probabilidade de um núcleo decair, por unidade de tempo, é chamada 

constante de decaimento radioativo (λ), cuja unidade é tempo-1. 

     A constante de decaimento radioativo: 

· É a mesma para todos os núcleos de um determinado tipo; 

· É constante e não depende do número de núcleos presentes; 

· Independe da idade do núcleo. 

     Se existirem N0 núcleos de um determinado tipo em um instante inicial (t = 0), a variação 

do número de núcleos em função do tempo, em decorrência do decaimento radioativo é dada 

pela eq. 2.6: 

                                                                                                                 (2.6)                                 

onde o sinal negativo indica que o número de núcleos diminui com o tempo. 

     A solução dessa equação é dada pela eq. 2.7: 

                                                                                                     (2.7) 
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     Dela se conclui que o número de átomos decai exponencialmente com o tempo e que o 

tempo necessário para que todos os átomos de uma amostra decaiam é infinito. 

     A atividade A, de uma população de átomos radioativos, é definida em função do número 

de desintegrações por unidade de tempo e é expressa pela eq. 2.8:   

                                                                                 (2.8) 

onde: N(t) é o número de átomos radioativos de um tipo de partícula na amostra, no tempo t;  

N0 é o  número inicial de átomos radioativos; l é a constante de desintegração para o 

radioisótopo e t é o tempo. 

     Esta equação pode ser escrita como (eq. 2.9): 

                                     A = A0 e
-lt                                                              (2.9) 

onde: A é a atividade do radionuclídeo e  A0 é a atividade inicial no tempo zero. 

     As unidades de atividade são o Bq (becquerel) e seus múltiplos. O Bq é uma unidade do 

sistema SI, definida em 1977, que mesmo sendo a oficial, muitas vezes é trocada na prática 

pela unidade originalmente definida, o Ci (curie), que corresponde a quantidade de material 

radioativo que se desintegra com a mesma velocidade que um grama de rádio puro. 

· 1 Bq = 1 desintegração por segundo (dps) 

· 1 Ci = 3,7 × 1010 desintegrações por segundo (dps) = 3,7 × 1010 Bq 

A atividade específica, que é mais usada na prática, corresponde à atividade por 

unidade de massa ou de volume (Bq/kg ou Bq/L).  

A constante de desintegração l, que rege a velocidade de desintegração dos elementos 

radioativos, é difícil de ser medida diretamente. Ela pode ser substituída por outra grandeza 

mais facilmente mensurável, a meia-vida, que é o tempo necessário para desintegrar metade 

da massa do isótopo que está decaindo. A relação entre as duas é dada pela eq. 2.11.  

                                        
                                                                                                        (2.11) 

onde t1 2/ é a meia-vida do radioisótopo com constante de desintegração l. (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010) 
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2.7 - Equilíbrio Radioativo 

Como já foi dito anteriormente, alguns dos nuclídeos radioativos de ocorrência natural 

formam três séries. Em cada série, o nuclídeo pai decai em um nuclídeo filho, que também 

decai, e assim por diante, até alcançar um produto final estável. No estudo das séries 

radioativas é importante saber o número de átomos de cada membro da série, em função do 

tempo.  

Numa cadeia radioativa, o equilíbrio radioativo ocorre quando as atividades se 

igualam em todas as etapas de uma série de desintegrações. Considerando que uma espécie 

radioativa (subscrito ‘1’) decaia em outra também radioativa (subscrito ‘2’), a segunda 

espécie é então formada com a taxa com que a espécie ‘1’ decai, l1N1, e por sua vez decai 

com sua própria taxa de decaimento, l2N2. Isso é descrito pela eq. 2.12. 

                                                                                           (2.12)                                 

 Ou pela eq. diferencial 2.13. 

                                                                                   (2.13) 

     A solução desta equação diferencial de primeira ordem é dada pela eq. 2.14. 

                                                         (2.14) 

onde: N2
0 é o valor de N2  quando t = 0.  

     Os primeiros termos da equação 2.14 representam o crescimento do nuclídeo filho a partir 

do nuclídeo pai e o decaimento deste filho, o último termo dá a contribuição em qualquer 

tempo do número de átomos do filho, que já estavam presente no t = 0. (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010) 

 

2.7.1 - Equilíbrio Transiente e Equilíbrio Secular 

No caso de decaimentos sucessivos de pai e filho, dois casos são os mais importantes, 

equilíbrio transiente e equilíbrio secular, que dependem da meia-vida dos nuclídeos 

envolvidos.  

Se o pai apresenta maior meia-vida que o filho (l1< l2 ) é alcançado um estado 

denominado equilíbrio transiente;  
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                                                      (2.15) 

Nele o número de átomos e, consequentemente, as atividades do pai e do filho se tornam 

iguais, então: 

                                                                                            (2.16) 

Mas, se o pai tem meia-vida menor que o filho, o equilíbrio nunca será alcançado. 

   No caso do equilíbrio secular, o limite do equilíbrio radioativo ocorre quando   

l1<< l2 

no qual a atividade do pai não diminui de forma significativa em muitas meias-vidas do filho.  

                                                                  (2.17) 

     Este caso é de especial interesse no estudo de amostras ambientais. O equilíbrio 

secular das famílias radioativas naturais depende das condições locais de acidez e 

biolixiviação (SALVAJOLI, 1999).  

2.8 - Radionuclídeos e Seus Efeitos no Organismo Humano 

A natureza é uma fonte enorme de radioatividade, pois nela existe um grande número 

de isótopos radioativos que, em alguns casos, têm uma meia vida muito longa, e que 

possivelmente foram produzidos com a matéria com que o universo foi formado, há bilhões 

de anos. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia nuclear nas últimas décadas teve como 

consequência o lançamento de material radiativo no ambiente através de explosões e 

acidentes nucleares em diferentes partes do mundo. Isso contribuiu com uma componente 

adicional à dose ambiental recebida pela população mundial, mesmo em locais bastantes 

distantes de explosões ou instalações nucleares. 

A exposição interna da população aos radionuclídeos pode se dar de forma direta, 

através da inalação e ou da ingestão de água contaminada, ou indireta, através da ingestão de 

alimentos (carne, leite, vegetais) contaminados. Apesar de indireta, esta trajetória pode ser 

bastante significativa devido à concentração radiológica nos alimentos.  

HIROMOTO et al. (1996) verificaram que a castanha do Pará apresentou atividades 

máximas de 63,4 Bq/kg para o Ra-228 e de 63,6 Bq/kg para o Ra-226, e considerando-se uma 
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taxa de consumo de 100 g semanais, tais atividades acarretariam numa dose efetiva 

comprometida de 1,0 mSv/a.  

No caso do potássio, que também é incorporado no organismo através da alimentação, 

sabe-se que aproximadamente 0,0118% são compostos pelo radioisótopo K-40 (ROSER; 

CULLEN, 1962). Entretanto, não existe uma relação precisa entre o conteúdo médio de 

potássio no alimento e a atividade radioativa associada, já que outros fatores, como a 

distribuição geográfica do K-40 no solo, a capacidade de assimilação e incorporação de 

potássio pela planta ou organismo em particular, ou mesmo particularidades sobre a adubação 

e técnica agrícolas utilizadas, acarretam uma larga distribuição de valores (SCHEIBEL, 

2006). 

O intervalo de tempo para que a concentração de um dado material radioativo decaia 

pela metade no corpo humano é denominado meia-vida efetiva ( ). Ela é dada pela 

composição entre a meia-vida física ( ) de um dado isótopo e a meia-vida biológica 

( ) de permanência dos átomos de um determinado elemento químico no organismo de 

uma pessoa, pela relação (2.18):  

                      +                                                       (2.18) 

A ingestão de alimentos contaminados é uma forma potencialmente importante de 

exposição interna, que deve ser considerada para avaliar a dose no homem devido aos 

radionuclídeos liberados no ambiente. O transporte de radionuclídeos por meio da cadeia 

alimentar é normalmente avaliado com modelos projetados para situações de exposições em 

que as concentrações dos radionuclídeos nos produtos alimentares e a concentração média no 

ambiente são consideradas como estando em equilíbrio (NG, 1982). 

A dose interna devida à ingestão depende da concentração do radionuclídeo no 

alimento e de sua meia-vida biológica. Para a estimativa desta dose é necessário determinar a 

concentração dos radionuclídeos nos alimentos e na água. Para o cálculo da dose interna é 

usual obter-se amostras da dieta total e conhecer-se a quantidade de alimentos ingeridos por 

dia. A ingestão pelo homem deve ser reconstruída dessas medidas usando-se um modelo que 

relacione a concentração média da ingestão via alimento e a dose. 
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Normalmente 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). 

 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).  

Os principais radionuclídeos cosmogênicos, H-3, C-14 e Be-7 estão uniformemente 

dispersos na atmosfera. No entanto, exposições por inalação desses radionuclídeos são 

desprezíveis comparados à exposição por ingestão (UNSCEAR, 2000). 

Apesar de diversos radionuclídeos cosmogênicos estarem presentes em pequenas 

quantidades na atmosfera, o maior responsável pela exposição à radiação natural e grande 

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

natural do U-238. O radônio inalado não se acumula no aparelho respiratório de uma pessoa, 

pois por ser um gás nobre é inspirado e expelido continuamente. Dessa forma, apenas uma 

pequena fração se difunde através dos alvéolos pulmonares diretamente para o sangue, sendo 

responsável por uma pequena dose depositada internamente ao corpo. O risco radiológico 

associado ao radônio deve-se, sobretudo aos seus descendentes sólidos, tais como: polônio, 

bismuto e chumbo, formados no ar e, que ao serem incorporados, irradiam os tecidos dos 

pulmões (Figura 11). 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  Pb-206. Os danos provocados nos 

tecidos pulmonares pelas radiações emitidas por estes radionuclídeos podem induzir o 

desenvolvimento do 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. 
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Figura 11 Irradiação dos tecidos pulmonares por exposição ao radônio e seus                                                           

descendentes (Extraída de JAWOROWSKI; KOWNACKA, 1988). 

O urânio é um metal nefrotóxico4. A toxidade química do urânio suplanta a toxidade 

radiológica. A absorção de urânio via intestino se dá em pequena percentagem. Após a 

ingestão e/ou inalação, o urânio e o rádio são absorvidos e passam para a corrente sanguínea. 

O urânio se distribui por todo corpo (tecidos moles, ossos e rins), porém o maior acúmulo 

deste radionuclídeo é sempre encontrado no esqueleto, onde essa quantidade depende das 

concentrações referentes à localização geográfica (CUNHA et al., 1995; ICRP, 1976). O 

rádio, por outro lado, por possuir características similares ao cálcio, pode substituí-lo na 

constituição dos ossos de modo a se incorporar uniformemente. Além disso, o rádio pode 

também ser encontrado no cérebro. HAMILTON e SMITH (1988) mostraram que cerca de 

90% do rádio no corpo humano encontra-se no esqueleto. 

HARANGOZÓ; TÖLGYESSY (1997) apresentou dados de ingestão de Ra-226 em 

New York, Chicago, San Francisco, San Juan, Reino Unido, Bombay e Kerala. Em San Juan - 

Porto Rico; e Kerala – Índia, a ingestão estimada com base nos hábitos alimentares locais 

varia de 25,9 a 103,6 mBq/kg. Na maioria das áreas estudadas, a maior parte da ingestão de 

rádio foi devida aos vegetais, grãos e frutas, com a mais alta proporção (83%) em Kerala, 

                                                 
4 Prejudicial ao funcionamento dos rins. 
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mais baixa no Reino Unido e cerca de 75% para quatro localidades estudadas nos Estados 

Unidos.  Não se conhece o grau de influência da forma química do rádio nos alimentos e sua 

disponibilidade de transferência para o aparelho gastrointestinal (HARANGOZÓ; 

TÖLGYESSY, 1997). 

O tório apresenta uma baixa absorção no trato gastrintestinal (0,05% em adultos). 

Dessa forma, a principal via de contaminação se dá através da inalação do material 

particulado que contenha tório. Insolúvel em fluidos biológicos, a sua meia-vida de 

permanência no pulmão pode alcançar vários anos (KATHREN, 1998). 

Diferentes efeitos biológicos ocorrem devido à ingestão de chumbo e polônio. O 

chumbo é absorvido rapidamente quando é ingerido nas refeições e se distribui pelo corpo 

todo o afetando de maneira homogênea antes de se acumular nos ossos. Aproximadamente 

70% do chumbo ingerido encontram-se no esqueleto (HARANGOZÓ; TÖLGYESSY, 1997). 

O polônio, ao contrário dos outros radionuclídeos naturais emissores alfa, acumula-se 

preferencialmente em tecidos moles (fígado, baço e rins) e quando presente nos ossos é 

decorrência do decaimento do Pb-210. Quando o polônio alcança o plasma, 10% vão para o 

trato intestinal e a seguir fezes, 5% para a urina e 85% se distribui da seguinte forma: 30% 

fígado, 10% rins, 10% ossos e 45% em tecidos (HARANGOZÓ; TÖLGYESSY, 1997). 

O bismuto, proveniente do decaimento radioativo de Pb-210, atinge a circulação e é 

rapidamente excretado pela urina e só uma pequena fração é retida por um período de 

semanas. O bismuto ao atingir o plasma se distribui da seguinte forma: 35% urina, 7% trato 

intestinal, 35% rins, 5% fígado e 18% para outros tecidos. (HARANGOZÓ; TÖLGYESSY, 

1997) 

O césio apresenta comportamento químico semelhante ao do potássio, sendo 

prontamente absorvido pelo organismo, tanto pelo trato gastrintestinal como também por via 

respiratória. Assim como o potássio, dentro do corpo humano o césio se deposita 

uniformemente, preferencialmente nos músculos, e como os nuclídeos radioativos não se 

diferenciam quimicamente de seus isótopos não radioativos, eles também irão depositar-nos 

mesmos órgãos e tecidos (HARANGOZÓ; TÖLGYESSY, 1997). 

Existe um número de circunstâncias em que as concentrações dos radionuclídeos 

naturais em água e alimentos excedem as concentrações de referência ou os limites típicos 

adotados. A UNSCEAR (1993) estipulou os intervalos de dose típicos para o fundo de 

radiação natural. O ideal é que todas as regiões da Terra fossem analisadas quanto à 
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porcentagem de radioisótopos presentes no solo, água e alimentos de forma a determinar de 

forma definitiva esses valores e avaliar o real efeito de baixas doses sobre a saúde humana. 

Como isso não é possível, neste trabalho pretende-se contribuir com dados, principalmente 

para as doses efetivas comprometidas devido à ingestão de radionuclídeos naturais em 

alimentos, a partir de áreas não contaminadas com radioisótopos artificiais em locais do Brasil 

ainda inexplorados neste quesito. 

2.9 – Espectrometria gama 

Um elemento radioativo, ao se desintegrar, emite raios gama de seu núcleo. Como 

cada fóton de raio gama emitido durante o decaimento radioativo tem uma energia discreta, e 

esta é 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 

determinar a atividade dos radionuclídeos emissores de radiação gama presentes em uma 

amostra, sem haver a necessidade de separá-los quimicamente. Tal facilidade permitiu que a 

espectrometría gama se tornasse um método experimental padrão na espectrometria nuclear. 

Como já foi dito, quando um raio gama incide em um material, pode interagir 

principalmente por três mecanismos: efeito fotoelétrico, efeito compton e produção de pares. 

Portando, em um cristal detector, a energia de uma radiação gama é dissipada principalmente 

pelos esses mesmos três efeitos e produzirá um pulso de voltagem de amplitude proporcional 

à energia dissipada no cristal (KNOLL, 2000). Quando se traça o espectro teórico supõe-se 

que os pulsos de voltagem criados na detecção da radiação sejam exatamente proporcionais à 

energia dos raios gama incidentes. 

A Figura 12 mostra o espectro teórico de uma radiação gama monoenergética. A linha 

(1) representa os raios gama absorvidos totalmente pelo cristal, conhecida por fotopico. Para 

os raios gama que interagem com o cristal pelo efeito Compton, apenas parte da energia do 

fóton é absorvida pelo cristal.  Essa energia absorvida corresponde à energia cinética do 

elétron-compton.  A energia desse elétron pode variar de 0 até um valor máximo, conforme 

dado na equação 2.4, já citada.  Portanto, por efeito compton, a energia dissipada no cristal 

pode variar de zero até um valor máximo e corresponde a região 2 da Figura 12; a linha 3 

corresponde à máxima energia dissipada no detector pelo efeito compton, que é chamada 

corte compton. Já a linha (4) é denominada de pico de retroespalhamento, que é causado pelos 
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raios gama emitidos pela fonte que interagem pelo efeito compton com as vizinhanças do 

cristal detector, como a blindagem. Com isso, sofrem um desvio de 180o com a direção 

original.  Posteriormente, se esses raios dispersos retornam ao cristal e são absorvidos, geram 

um pico de absorção fotoelétrica, cuja energia é menor que a do fotopico original visto que o 

fóton perdeu energia na interação compton anterior. 

 

 
Figura 12  Espectro teórico de uma fonte de radiação gama monoenergética: (1) fotopico; (2) região 

Compton; (3) corte Compton; (4) retroespalhamento. 

 

Na prática os espectros são bem diferentes, já que os processos envolvidos na detecção 

da radiação são fenômenos de natureza estatística e, portanto, sujeitos à flutuação em torno de 

um valor médio.  Devido aos diferentes processos de interação gama com o meio de detecção, 

até mesmo radiações gama monoenergéticas dão origem a uma complexa função resposta no 

detector (distribuição de altura de pulso em função da energia depositada), como, por 

exemplo, a função resposta para 137Cs, mostrada na Figura 13. 
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Figura 13 Função resposta do detector de germânio para a fonte de 137Cs: (a)  região do fotopico, (b) 

região entre fotopico e corte Compton e (c) região entre o corte compton até baixas energias (Adaptada de 

CROUTHAMEL et al., 1970). 

A distribuição de alturas de pulso medida, após subtração da radiação de fundo, pode 

ser dividida em três regiões (Figura 13): a) região de altas energias mostrando o pico de 

absorção total (efeito fotoelétrico); b) região entre o fotopico e o corte compton devido à 

absorção parcial provocada por interações múltiplas no detector e c) região compreendida 

desde o corte compton até as baixas energias, mostrando a distribuição de eventos devido à 

deposição parcial da energia transportada pelo fóton (efeito compton) e também, 

normalmente, fotopicos de baixas energias devido a raio X e outros efeitos secundários. A 

energia do corte compton pode ser calculada por: 

                                                                                       (2.19) 

Ec      =   Energia do corte compton (MeV) 

Ep      =   Energia do fóton incidente (MeV) 

0,511  =  Energia de repouso do elétron (MeV) 

A interação de fótons no meio de detecção com produção de pares eletron-pósitron dá 

origem a: a) picos de absorção devido ao escape simples na energia E-E0, onde E0 é a energia 

de repouso do elétron; b) fotopicos devido ao duplo escape na energia E-2E0 e c) uma 

contribuição para o contínuo devido à deposição parcial de energia provocada pelo 
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espalhamento compton, que se segue à aniquilação do pósitron. A forma do espectro sofre 

influência também do escape de radiação de bremsstrahlung e fluorescência de raios X. 

O espalhamento compton que ocorre nas partes não ativas do detector, no material de 

montagem e no criostato, dá origem a fótons espalhados que podem também ser detectados, 

resultando numa distribuição de espalhamento no espectro de altura de pulsos que apresenta 

um máximo alargado de retroespalhamento na energia de E/(1 + 2E/E0). Adicionalmente, há a 

produção de pares nos materiais ao redor do detector, levando ao aparecimento de um 

fotopico em 511 keV; o efeito fotoelétrico também leva ao aparecimento de picos de raios X 

de fluorescência.  

KNOLL (2000) mostra espectros calculados pelo método de Monte Carlo abrangendo 

a faixa de 100 keV a 3000 keV. Pode ser verificado que, ignorando os picos de escape, a 

forma do espectro não sofre variações significantes. 

A relação entre a distribuição de altura de pulsos e a fluência de fótons incidentes pode 

ser descrita pela função resposta Rv(E), que é definida como a probabilidade, por unidade de 

altura de pulso, de que a fluência de fótons com energia E produza um pulso de altura V. 

Rv(E) pode ser expressa por: 

                                                                             (2.20) 

onde, DE’(E) é a probabilidade, por unidade de energia depositada, de que a fluência de fótons 

incidentes de energia E deposite a energia E' no detector e Rv(E) é a probabilidade, por 

unidade de altura de pulso, de que a energia depositada E' dê origem a um pulso de altura V. 

A função resolução GV(E') é uma medida da eficiência e da estatística de coleta e 

processamento do sinal no detector e tem a forma aproximada de uma distribuição gaussiana. 

Os detectores usados para análise de amostras através da espectrometria de raios gama são do 

tipo iodeto de sódio ativado com tálio (NaI(Tl)), germânio de alta pureza (HPGe), e mais 

recentemente de telureto de cádmio (CdTe). Os materiais mais indicados para esta técnica são 

os detectores semicondutores, também conhecidos como detectores de estado sólido, os quais 

foram introduzidos na década de 1960, tanto para detecção de partículas carregadas quanto 

para raios gama. A grande melhoria introduzida com o aparecimento desses detectores está na 

resolução em energia desses dispositivos, muito superior à dos detectores a gás e cintiladores. 

Em particular, no caso de detector de raios gama se obtém resoluções tipicamente da ordem 

de 0,1%, muito melhores quando comparados com 6-8% dos cintiladores.  
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A introdução dos detectores de germânio inaugurou uma nova era na espectroscopia 

nuclear, com a possibilidade de determinação de níveis de energia com alta precisão, 

resolvendo-se espectros extremamente complexos (KNOLL, 2000).  

O resultado da medida direta com detector de germânio é uma distribuição de alturas 

de pulsos, a qual representa eventos de deposição de energia no volume ativo do detector. 

Uma parcela considerável dos eventos registrados corresponde aos efeitos compton e de 

radiação secundária proveniente da interação de fótons no volume ativo e não ativo do 

detector e nos componentes estruturais do detector. Esses efeitos, representados 

esquematicamente na Figura 14, causam uma superposição das contagens provenientes da 

absorção total dos fótons espalhados no meio ambiente com as contagens dos eventos de 

deposição parcial. Adicionalmente, a eficiência de detecção para eventos de absorção total de 

energia varia com a energia do fóton incidente.  

 

Figura 14  Representação esquemática dos diversos modos de interação da radiação gama no volume ativo 

e não ativo do detector de germânio. (Extraída de CROUTHAMEL et al., 1970). 

Para espectroscopia gama, o discriminador, normalmente utilizado em um sistema de 

contagem, é substituído por um analisador de pulsos. O analisador de pulsos é uma unidade 
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eletrônica que permite selecionar pulsos de corrente, criados pelos fótons emitidos pelos 

radioisótopos, segundo suas alturas. Nesta unidade, pode-se ajustar um nível hi (base) e um 

intervalo Dh (janela), tais que os pulsos que se obtém na saída desta unidade são apenas os 

que apresentam alturas h compreendidas entre hi e h + Dh. Mantendo-se a janela Dh fixa e 

variando-se sucessivamente a base hi, em degraus iguais a Dh (hi+1 = hi+Dh), obtém-se uma 

série de valores de contagem Ni, em correspondência com a base hi.  

O histograma de “Ni ´ hi” constitui o espectro de pulsos da radiação detectada. A 

forma do espectro de pulsos assim obtido depende do detector utilizado e, também, do 

espectro de energia das partículas ou fótons detectados. No caso de fontes radioativas, sabe-se 

que o espectro de emissão gama é discreto, ou seja, os fótons são emitidos com energias Eg 

bem definidas.  

Como já mencionado, devido à natureza estatística dos diversos processos envolvidos 

na detecção, os pulsos correspondentes ao valor DE = Eg não apresentam uma altura única 

hmáx e sim uma distribuição de alturas com uma forma aproximadamente gaussiana em torno 

de hmáx. Esta distribuição é denominada pico de absorção total ou fotopico. A Figura 15 

apresenta um espectro de pulsos típico para radiação gama monoenergética. 

 
Figura 15  Espectro de pulsos de radiação g monoenergética.  (Adaptada de CROUTHAMEL et al., 1970). 

Para fontes de radiação gama de várias energias, os espectros são mais complexos com 

picos de absorção total superpostos ao espectro compton dos fótons de maior energia. Deve-se 
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notar que a altura do pico hmáx  depende da intensidade da fonte, da geometria de contagem e 

do tempo de contagem. Porém, a posição do pico é característica do emissor gama, ou melhor, 

da energia do fóton detectado. Desde que não se altere as condições de operação do sistema 

de detecção, existe uma proporcionalidade entre a posição do pico e sua energia, que é dada 

pela relação: 

                                        

''
max

max

Eh

h E
g

g

=
                                                    (2.21) 

Desta forma, torna-se possível determinar a energia dos fótons através do espectro de 

pulsos. Para isto, faz-se previamente uma calibração que permita correlacionar posição do 

pico com a energia do fóton, usando emissores gama de energias conhecidas. A habilidade do 

detector para produzir esses espectros é caracterizada pela largura do pico e eficiência de 

detecção. 

A largura do pico é normalmente especificada como a FWHM (largura à meia altura) 

do pico, em keV, e quantificada a resolução em energia, sendo ela tanto melhor quanto mais 

estreito for o pico. 

A eficiência intrínseca de detecção é a razão entre o número de contagens registrados, 

correspondentes ao número de fótons absorvidos, e número de fótons incidentes no detector. 

Nos analisadores monocanais, o espectro é obtido pela variação sucessiva da base hi ao longo 

da faixa de alturas de pulso investigada. A faixa de alturas investigada é subdividida em n 

canais adjacentes de largura Dh, obtendo-se em uma única contagem, o número de pulsos Ni 

correspondente a cada canal i. Os n dados são acumulados em uma memória e podem ser 

exibidos graficamente na tela de um osciloscópio ou em um registrador X-Y ou ainda, 

numericamente, através de uma impressora acoplada ao sistema. 

2.10 - Instrumentação  

2.10.1  - Detectores de Diodo Semicondutores 

 Os semicondutores são utilizados para a detecção de radiação desde o início da 

década de 1960. Atualmente, os detectores de semicondutores são denominados “detectores 

de diodos semicondutores”, em geral, constituídos de silício ou de germânio, mas 

normalmente os materiais utilizados em detectores de radiação são dopados com impurezas 

apropriadas, para gerarem excesso de carga.  
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  Tanto o silício, assim como o germânio, são tetravalentes, com cada átomo 

fazendo, numa rede cristalina, ligações covalentes com os seus quatro vizinhos mais 

próximos. Um excesso de elétrons no cristal pode ser obtido, dopando-o com uma impureza 

de valência 5. A ligação desse elétron excedente é muito menor do que as demais, e o 

semicondutor é denominado de tipo-n (doadores de elétrons). É também possível dopar o 

semicondutor com uma impureza trivalente, criando uma estrutura análoga a anterior, mas 

com excesso de buracos. O semicondutor assim dopado recebe o nome de tipo-p (aceitadores 

de elétrons). Os elétrons em excesso dos semicondutores tipo-n, por estarem em níveis de 

energia dentro da banda proibida próximos à BC, podem alcançá-la com uso de menor 

energia. Já nos semicondutores do tipo-p, os buracos capturam elétrons, que ficam em níveis 

de energia dentro da banda proibida próximos à banda de valência.  

 Um detector semicondutor é normalmente constituído pela junção dos dois tipos de 

semicondutores: junção p-n. Devido a neutralização das cargas de elétrons e buracos, a região 

próxima da junção fica livre de cargas (região depletada). Nela não há fluxo de corrente, a não 

ser quando há radiação incidente. Num detector de radiação, a região depletada é a parte 

sensível à radiação ionizante, mas a diferença de potencial que se forma espontaneamente é 

inadequada para coleta rápida das cargas geradas pela interação da radiação incidente com o 

meio devido à sua baixa eficiência, devido a diferença de potencial de cerca de 1 eV. Para 

aumentar essa eficiência, aplica-se um campo elétrico externo.  

 O semicondutor apresenta um sentido preferencial para a condução de corrente 

elétrica e, no sentido oposto, funciona como isolante. Utilizados como detectores de radiação, 

os semicondutores são polarizados no sentido inverso ao de condução. A corrente de fuga é 

insignificante a baixas temperaturas (temperatura do nitrogênio líquido). O funcionamento 

destes detectores é análogo ao das câmaras de ionização pulsadas. A Figura 16 mostra o 

esquema do circuito de um detector semicondutor. 

 Quando o semicondutor absorve energia, elétrons da banda de valência podem 

migrar para a banda de condução (BC), formando pares de elétrons livres na BC e vacâncias 

ou buracos na banda de valência (BV). Quando é aplicada uma diferença de potencial, os 

elétrons e buracos se deslocam em direções opostas, pois o buraco se comporta como uma 

carga positiva. 
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 Se uma partícula carregada atravessa o semicondutor, cede energia os elétrons na 

BV, alçando-os para a BC, deixando buracos. Sob a ação do campo elétrico, os elétrons de 

condução e os buracos formados se deslocam para os eletrodos de polaridade oposta, 

provocando um pulso de tensão V no circuito externo. Como se trata de um material sólido, a 

possibilidade de partículas b ou de elétrons secundários (liberados por fótons) perderem toda 

a sua energia no detector (DE = E) é maior do que no caso de câmaras de ionização a gás e, 

consequentemente, os pulsos obtidos terão alturas também maiores. Os semicondutores 

podem ser utilizados em espectrometria, pois o pulso de saída depende do número de pares de 

íons formados, que dependem da energia da radiação incidente.  Ainda, o tempo de coleta das 

cargas liberadas é muito curto (t+ @ 3t- @ 5×10-2 ms) havendo, assim, menor possibilidade de 

superposição de pulsos (empilhamento).  

 Os detectores semicondutores são muito utilizados para medidas precisas de energia 

das radiações (espectrometria), tendo em vista a sua grande capacidade em distinguir energias 

próximas (alta resolução). Sua operação é, contudo, mais delicada do que a de outros 

detectores, exigindo baixas temperaturas e componentes eletrônicos de melhor qualidade. 

No detector de germânio, o cristal de germânio hiperpuro HPGe é a parte sensível à 

radiação gama. Por ser um semicondutor polarizado reversamente, o cristal irá transformar o 

fóton de radiação absorvida em um pulso de corrente proporcional à energia de desintegração, 

formando uma barreira de depleção. Quando o fóton penetra nesta barreira, ele fornece 

energia suficiente para gerar um pulso de condução reversa, que é transformado em um pulso 

de voltagem pelo pré-amplificador. A Figura 17 apresenta a formação da barreira de depleção 

em um cristal de HPGe. A Figura 18 mostra como ocorre a formação de um pulso eletrônico 

em um detector de  HPGe. 

 

Figura 16  Esquema de um circuito de um detector semicondutor  

(Extraída de  CROUTHAMEL et al., 1970). 
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Figura 17  Formação de uma barreira de depleção (Extraída de  CROUTHAMEL et al., 1970). 

              

 

 

Figura 18 Formação de um pulso eletrônico (Extraída de CROUTHAMEL et al., 1970). 

 

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 18). Para manter a corrente de fuga reversa em níveis baixos e 

aceitáveis, o cristal tem que ser refrigerado a temperaturas criogênicas, cerca de -190 oC. Por 

isso, faz se necessário a utilização do nitrogênio líquido para refrigerá-lo.  

O cristal de germânio pode ser do tipo-p ou do tipo-n dependendo da concentração de 

átomos aceitadores ou doadores no cristal. 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. Além dos cristais cilíndricos, 

também existem cristais em forma de discos. Os detectores de HPGe da Canberra com cristal 

do tipo-p foram chamados de GEM, enquanto que os detectores com cristal do tipo-n foram 

chamados de GMX. Os detectores de HPGe do tipo-p coaxial são os mais utilizados em 

laboratórios. 

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 
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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 (detectores GMX) 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).  

O cristal de germânio pode também ser feito com diâmetro e comprimento 

diferenciado. Quando o diâmetro é igual ao comprimento forma-se um cristal quadrado, 

quando o diâmetro é maior do que o comprimento forma um cristal retangular em diâmetro e 

quando o diâmetro é menor do que o comprimento forma um cristal retangular em 

comprimento. Estas três formas de cristais são apresentadas na Figura 19.  

Como a maioria das amostras analisadas em laboratório está em porta-amostra do tipo 

béquer Marinelli, filtros ou pequenos potes, é possível escolher um detector com a forma de 

cristal que apresente a melhor eficiência para o tipo de porta amostra utilizado. 

 

 
Figura 19  Esboço de três formas de cristais de germânio utilizados em detectores (Extraída de 

CROUTHAMEL et al., 1970). 

 

    O sistema de espectrometria de raios gama geralmente utilizado é totalmente integrado 

e compreende os seguintes componentes:  

- Detector de germânio (HPGe) vertical com pré-amplificador acoplado que opera com 

baixo ruído por também estar resfriado (trabalha em temperatura de nitrogênio líquido).  
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- Fonte de alta tensão para alimentar o detector que possibilita aplicar tensão de 0 – 

5000 V. 

- Amplificador que amplifica e dá forma gaussiana ao pulso de subida rápida vindo do 

pré-amplificador.  

- Analisador multicanal (MCA), com um mínimo de 4096 canais para aquisição dos 

dados.  

- Blindagem para o detector com uma cavidade adequada para acomodar a amostra, 

preferivelmente construída de chumbo.  

- Microcomputador para colocação do MCA, instalação do sotfware de gerenciamento 

do MCA e armazenamento dos dados.  

A Figura 20 apresenta um diagrama de blocos de um sistema típico de espectrometria 

de raios gama sem a blindagem. 

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

produz um pulso de voltagem de saída com forma semi-Gaussiana que é contado no MCA. O 

MCA mede a altura do pulso (em volts), originado no detector, que é proporcional à energia 

do raio gama. Um conversor analógico-digital no MCA converte o pulso de voltagens em um 

número de canal. Cada canal corresponde a uma faixa estreita de voltagem. Conforme os 

pulsos de voltagens 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) é chamada de espectro.   

 
Figura 20  Diagrama em blocos de um sistema típico de espectrometria de raios gama. (Extraída de 

CROUTHAMEL et al., 1970). 
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2.10.2  - 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 discriminem 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 fundo 

tão baixo quanto for possível atingir. A radiação de fundo é proveniente dos raios gama dos 

radionuclídeos que constituem as cadeias radioativas naturais e pelos radionuclídeos isolados 

como 40K e também pelos radionuclídeos cosmogênicos. Esse fundo deve ter um número 

mínimo das linhas gamas originado dos radionuclídeos naturais que podem estar presentes 

nos componentes do sistema e ambiente ao redor, como paredes, piso etc. Materiais de 

construção, tais como tijolos, concreto, reboco, tintas etc, contêm isótopos radioativos 

naturais tais como sulfato de bário e potássio, que tendem a causar um elevado fundo. Então, 

para se 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.    

Existem blindagens padrão 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 a 2 MeV (AAECRE, 1980).  

Além da necessidade de se diminuir a radiação de fundo incidente no detector para a análise 

de amostras ambientais de baixa atividade, também se deve maximizar o tamanho de amostra 

analisada quando isso é possível.      
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2.10.3  - Criostato 

      Além do cristal, o detector possui outra parte importante denominada criostato, que é a 

responsável pela sua sustentação. Além disso, o criostato isola todo sistema, por meio de um 

vácuo ultrabaixo, para manter a temperatura criogênica do cristal. É o criostato que define o 

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

de alta impedância) e o pré-amplificador. 

A troca de calor com o nitrogênio líquido é feita pelo que se chama de “Dedo Frio”. O 

“Dedo Frio” é uma liga especial de cobre, que é mergulhado no nitrogênio líquido contido no 

criostato (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”. 

Como mostra a Figura 21, existem dois modelos de criostato. O flanjado e o soldado, 

também chamado de Slimline. O Slimline é mais fácil de ser manipulado em função de seu 

diâmetro menor que o flanjado, que possui um flange de vedação. Além da diferença física, 

eles possuem especificações de vedação de vácuo distintas. O sistema com flange é mais 

eficiente, e sua especificação de funcionamento é de 13 anos ou mais. Já o Slimline, possui 

especificação de 7 anos ou mais (CROUTHAMEL et al., 1970). 
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Figura 21 Detector de HPGe com o criostato (Extraída de CROUTHAMEL et al., 1970). 

  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. Também há que se mencionar que um dos indicativos de 

problemas com o vácuo diz respeito à condensação de umidade na cabeça do detector e o 

aumento de consumo de nitrogênio líquido. 

  

2.10.4 Porta-amostras 

 Na espectrometria de raios gama os porta-amostras podem ter diferentes formas e 

composição química, podendo ser pequenos copos de náilon ou acrílico, cilindros de alumínio 

com tampas, sacos plásticos ou béqueres Marinelli. Para se definir qual o tamanho e forma 

ideal de porta-amostra, procura-se a geometria que dê a máxima eficiência de contagem para a 

energia de interesse. A geometria na qual a amostra é colocada junto ao detector depende do 

tipo de amostra, do equipamento disponível, dos radionuclídeos de interesse e do nível de 

atividade destes. O tamanho ótimo de amostra e geometria a ser utilizada depende da massa 

de amostra disponível, da densidade da amostra e da energia do raio gama de interesse.  
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2.10.5  - Desempenho dos Detectores de HPGe.   

  A eficiência relativa de detectores de HPGe é definida para a linha gama de 1,33 MeV 

do Co-60 em relação à eficiência de um detector de NaI(Tl) com cristal de diâmetro e 

comprimento de 76,2 mm. Para isso, uma fonte de Co-60 com intensidade conhecida é 

posicionada a 25 cm de distância da face do detector de HPGe e o espectro com a linha gama 

de 1,33 MeV é adquirido num tempo de contagem fixo. A eficiência absoluta, que é definida 

como a razão do número de contagens no pico dividido pelo número de raios gama emitidos 

pela fonte, durante o mesmo tempo de contagem, é então determinada para o detector de 

HPGe. Essa eficiência absoluta é então divida por 1,2 × 10-3, que é a eficiência absoluta para 

o detector de  NaI(Tl) com a mesma geometria. Essa razão especifica a eficiência relativa dos 

detectores de HPGe. 

A resolução em energia é uma medida da capacidade do detector em distinguir duas 

linhas gama de energia muito próximas no mesmo espectro. A resolução em energia é 

dependente tanto da energia do raio gama quanto da temperatura de funcionamento do 

detector e é normalmente determinada pela combinação de três fatores: o alargamento do pico 

devido às flutuações no número de pares elétron/buraco produzidos no detector, que é uma 

função da energia do raio gama; a variação na coleta das cargas produzidas no cristal; e a 

contribuição de ruídos eletrônicos. Quando a temperatura dos detectores em funcionamento 

fica acima de 110/120 K, existe o aparecimento de corrente de fuga e aumento do ruído 

eletrônico no detector. Por isso os detectores de HPGe ficam resfriados em  temperatura de 

nitrogênio líquido (77 K), que dá uma estabilidade na temperatura do detector entre 85 a 

100 K. 

A resolução em energia é determinada através da largura total à meia altura do pico 

FWHM (full width at half maximum). O FWHM é resultado de todas as variações acima 

citadas, sendo obtido da leitura direta do espectro. Normalmente o FWHM é medido em 

canais, mais pode ser medido em energia, dando diretamente a resolução em energia, através 

da calibração em energia do detector. 

Outra característica importante do detector de HPGe é a razão pico/compton que é um 

indicador da capacidade do detector em distinguir picos de raios gama de baixa energia na 

presença de fontes de alta energia. O platô compton  resulta das interações compton no 

detector na qual um fóton escapa do volume ativo do cristal ainda com uma parte da sua 
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energia. A razão pico/compton é obtida dividindo a altura do pico da linha gama de 1,33 MeV 

do Co-60 pela média do platô compton entre 1,04 MeV e 1,096 MeV. 

 

2.10.6  - Calibrações em Energia   

Um requerimento essencial para a análise das linhas gama presentes no espectro de 

uma amostra, adquirido pelo sistema de espectrometria de raios gama, é a identificação exata 

destas linhas gama.  

O procedimento para realizar a identificação das linhas gama presentes no espectro é a 

calibração em energia. A calibração em energia é realizada através da medida de espectros de 

fontes de radionuclídeos fazendo a associação destas energias com o seu respectivo canal no 

analisador multicanal por inspeção manual ou via análise computacional. Normalmente essa 

calibração é realizada com três ou mais linhas gama conhecidas de energias distribuídas 

dentro da faixa de energia de interesse, usualmente de 60 keV até 2 MeV. Após a calibração 

em energia do sistema, é possível associar ao canal do centróide de um pico a energia 

correspondente e através de tabelas de radionuclídeos determinar a que radionuclídeo pertence 

tal raio gama.  

2.11 - Atividade Especifica Média 

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

gama e os radionuclídeos emissores destas presentes na amostra através da calibração em 

energia. Além de identificar quais radionuclídeos estão presentes no espectro, pode-se 

também determinar qual a atividade especifica média de cada radionuclídeo na amostra. Para 

se determinar a atividade especifica media, utiliza-se a seguinte equação: 

                            

                                      
                                                               2.23

 

onde  

- A é a atividade especifica média do radionuclídeo (Bq.kg-1).  

- NL é a taxa líquida de contagens para a energia do raio gama (γ) do radionuclídeo contagens 

por segundo (cps).  
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- m é a massa da amostra (kg).  

- ε é eficiência de contagem para a energia do raio gama (γ) do radionuclídeo.  

- Pγ é a probabilidade absoluta de transição do raio gama (γ) medido. 

- t o tempo de contagem. 

A taxa líquida de contagens é a quantidade total de contagens na área do pico de 

energia de interesse, menos a contagem do fundo, que a amostra emite por unidade de tempo. 

Sendo assim a taxa líquida de contagem pode ser determinada a partir da área líquida sob o 

pico de energia gama de interesse, como segue:  

                                AL = AA – AB – FC                                                     (2.24) 

onde  

- AL é a área líquida sob o pico de interesse (contagens) no espectro da amostra.  

- AA é a área bruta sob o pico de interesse (contagens) no espectro da amostra.  

- AB é a área bruta do fundo na região de canais do pico de interesse (contagens).  

- FC é a área do fundo  compton sob o pico de interesse (contagens).  

O FC é determinado através do cálculo do fundo  compton na amostra e no fundo, pela 

seguinte forma:  

                                        FC = FC
A - FC

B                                                     (2.25) 

onde:  

-   FC
A é o fundo compton no espectro da amostra determinado por:   

                                     FC
A = AA - AL

A                                                        (2.26) 

-  sendo  AL
A   a área líquida sob o pico de interesse no espectro da amostra determinada pelo 

software. 

-   FC
B é o fundo compton no espectro de fundo determinado por: 

                                    FC
B = AB - AL

B                                                           (2.27) 

-  sendo  AL
B   a área líquida na região de  canais do pico de interesse no espectro de fundo 

determinado pelo software. 
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A taxa líquida de contagem (NL) sob o pico de interesse é dada pela divisão da área 

líquida (AL) determinada pela equação 2.24 pelo tempo tn de aquisição da amostra (em 

segundos), como segue: 

                                           
                                                                                                                  2.28 

Conhecendo a taxa líquida de contagem, a equação 2.23 apresenta duas variáveis que 

não se conhece a priori, que são A e ε. Então, para se determinar uma é necessário conhecer a 

outra. Isso é feito usando amostras padrões com a atividade conhecida dos radionuclídeos de 

interesse. Essas amostras podem ser preparadas no próprio laboratório ou amostras 

certificadas, adquiridas da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA - International 

Atomic Energy Agency) ou outro fornecedor.  

 

2.11.1  - Limite Mínimo de Detecção 

Quando se está realizando a espectrometria de raios gama, torna-se necessário 

determinar qual o limite mínimo de detecção do sistema. O limite mínimo de detecção serve 

para definir o procedimento em relação a certos valores obtidos, ou seja, se a partir do valor 

determinado pode ser assumido que tal área corresponde ou não a uma atividade. O limite 

mínimo de detecção é usado para expressar a habilidade de detecção de um sistema de 

medida. Pode-se determinar o limite mínimo de detecção (LD) através da avaliação de qual é a 

área líquida que pode ser discriminada da área líquida do fundo. Para isso, a IAEA tem 

sugerido o uso da seguinte equação: 

                                            LD = 4,66σB                                                              (2.29) 

onde σB é o desvio padrão da área líquida de contagem do fundo determinada para a linha 

gama de interesse na amostra. Essa equação determina qual o valor mínimo da contagem que 

pode ser assumido como representante de uma atividade com um grau de confiança de 95%. 

Através do limite mínimo de detecção pode-se determinar a atividade mínima detectável 

utilizando a equação 2.23. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Tipo de estudo 

Este trabalho é do tipo analítico que visa quantificar os elementos radioativos naturais 

no solo, nos fertilizante e nos produtos alimentícios produzidos nos solos analisados. A partir 

desses dados é objetivo também estimar a dose efetiva comprometida devido ao consumo 

desses alimentos. 

Este estudo foi realizado com amostras de dois locais distintos no Estado de Sergipe, 

região nordeste do Brasil. Algumas amostras foram coletadas no Campus da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), no município de São Cristóvão, vizinho a capital do Estado, 

Aracaju. Outras amostras foram coletadas a cerca de 90 km de distância da capital, no distrito 

de irrigação Platô de Neópolis. Essa região foi escolhida por dois motivos principais: 1) é uma 

região que produz muitas frutas e hortaliças consumidas pela população; 2) o Platô de 

Neópolis está localizado ao lado do Rio São Francisco, próximo à área onde se cogita a 

construção de uma central nuclear.  

3.2 - Áreas Amostradas  

A avaliação da distribuição de radionuclídeos no solo do Estado de Sergipe foi feita 

em duas regiões amostrais. A região 1 está localizada no campus da Universidade Federal de 

Sergipe. Foi escolhida devido a facilidade para coleta de material. Foram coletadas amostras 

em diferentes pontos do campus universitário tentando obter um mapa representativo do local. 

 A região 2 está localizada no Platô de Neópolis. Nela foi realizada uma amostragem 

em grade de 3×3 metros para determinar a distribuição dos radionuclídeos. Cada ponto da 

grade distava 9 metros do seu vizinho mais próximo, como apresentado na Figura 22. Em 

cada ponto amostrado, uma área de 1 m2 foi delimitada e três pontos, em incrementos de 

profundidade de 1, 2 e 5 cm, foram amostrados para cada incremento de profundidade e 

homogeneizados para diminuir a variabilidade espacial pontual, como apresentado na Figura 

22. A amostragem com incrementos de 1 e 2 cm foi realizada usando espátula, trena e faca, 

enquanto que a amostragem dos incrementos de 5 cm foi  realizada utilizando o cilindro 

raspador.  
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Figura 22  Esboço da grade de amostragem e uma vista ampliada do ponto amostrado. 

O local se trata do projeto de fruticultura irrigada do Baixo São Francisco. Todas as 

fruticulturas produzidas entre os pontos escolhidos para análise de solo e disponíveis durante 

o período de coleta foram também coletadas e levadas para análise. Além disto, foram 

coletadas amostras de todos os tipos de fertilizantes utilizados no cultivo local.  

 

3.3. Procedimento de Coleta e Preparo em Laboratório.    

3.3.1.  - Procedimento para coleta de amostras  

Das amostras de solo, cinco foram coletadas em pontos distintos dentro do Campus da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), nas proximidades do Departamento de Física (ponto 

1), do Departamento de Química (ponto 2), da Reitoria (ponto 3), da Biblioteca (ponto 4) e do 

campo de futebol (ponto 5).  

As demais amostras de solo são do Platô de Neopólis. Nele, as  amostras de solo foram 

coletadas nos locais onde havia algum tipo de plantação. Para cada tipo de plantação 

existente, coletou-se uma amostra de solo. Cada uma destas amostras recebeu o nome da 

plantação local de onde foi retirada. Foi coletada também uma amostra de solo em um  local 

onde não havia nenhum cultivo, recebendo o nome de solo improdutivo. 

Todas as amostras de solo são superficiais e foram retiradas de camadas de até no 

máximo 10 cm de profundidade. 
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  Para coleta das amostras de solo utilizadas neste trabalho foi confeccionado um 

amostrador de solo, do tipo raspador, constituído de um cilindro metálico de área transversal 

de 78 cm2, com três lâminas numa das extremidades para raspagem do solo, rotulado de 

cilindro raspador, baseado no raspador utilizado pela equipe do Laboratório de Monitoração 

Ambiental (LMA) da Eletronuclear, Eletrobrás Termonuclear S.A. O cilindro raspador está 

apresentado na Figura 23. Esse equipamento permite a amostragem de solo sem a necessidade 

de equipamento mecânico e sem exigir muito esforço humano. Além disso, é possível 

também realizar a amostragem em incrementos, com intervalos de amostragem acima de 

2 cm. 

Apesar de o prato raspador ser mais prático do que as espátulas e faca, seria muito 

difícil utilizá-lo em algumas das áreas amostradas neste trabalho por se tratarem de solo com a 

presença de algumas raízes. Nelas, optou-se por utilizar espátulas, faca e régua, o que 

possibilitou definir intervalos de amostragem de 1 cm. 

Foi ainda coletada uma amostra de cimento. A amostra de cimento escolhida foi da 

marca mais usada na construção civil no estado de Sergipe. 

 

Figura 23 Esboço do cilindro raspador utilizado para coleta das amostras. 

 

Nas plantações, existem duas categoria de adubos aplicados: um chamado de plantio e 

outro de cobertura. O primeiro é aplicado no preparo do solo, misturando-se a ele, antes do 
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nascimento das plantas; o segundo é aplicado ao redor das plantas após o seu crescimento 

inicial. Optou-se por coletar amostras de todos os fertilizantes utilizados nas plantações de 

onde se colheu amostras para esse trabalho. Foram coletadas 11 amostras no total.  

Neste trabalho não foi feita distinção entre fertilizante fosfatado, nitrogenados ou 

potássicos. Adotou-se simplesmente o termo fertilizante químico para denominar o produto 

industrializado utilizado como aditivo ou corretivo na agricultura convencional com a 

finalidade de melhorar a produção; e fertilizante orgânico para denominar os estercos de 

alguns animais utilizados para esse fim.  

Todos os fertilizantes analisados neste trabalho, com exceção do fertilizante 

leguminosa, têm origem no Polo de Fertilizantes de Sergipe. Já o fertilizante leguminosa é um 

insumo importado da República Federativa da Rússia. 

A coleta ocorreu no período entre outubro de 2008 a fevereiro de 2010. Foram 

coletados 2 kg de amostras de solo em 16 pontos diferentes; 2 kg de fertilizantes de 11 

diferentes amostras; 1 amostra de 2 kg de cimento, 2 amostras de farinha de mandioca de 

1 kg, 1 amostra de macaxeira de 5 kg, 1 amostra de 300 g de casca de limão e 1 amostra de 

400 g de cuminho. Também foram coletadas amostras líquidas, de 2 litros cada, sendo 5 

amostras de água, 2 de água de coco e 1 de suco de limão.   

As amostras sólidas foram colocadas em saco plástico e as líquidas em recipiente de 

plástico, previamente identificados, e levados para o Laboratório de Monitoração Ambiental 

(LMA) da Eletronuclear, Eletrobrás Termonuclear S.A., localizado em Angra dos Reis, no 

Rio de Janeiro.  

 

3.3.2 Procedimento de preparação de amostras 

No LMA, as amostras sólidas foram passadas em uma peneira de 16 mesh, em seguida 

transferidas para um frasco plástico Marinelli de um litro. E as amostras líquidas foram 

filtradas através de papel whatman número um; em seguida transferidas para um frasco 

plástico Marinelli de um litro. A filtração tem por finalidade separar as partículas sólidas das 

amostras líquidas e é efetuada passando a mistura através de um material poroso (papel 

whatman) que retém as partículas sólidas. Este processo foi efetuado por redução da pressão 

(filtração por sucção).                                                                                                                                                                                    

 Cada conjunto era pesado para a determinação da massa da amostra (ma = mT – mf), em 

que ma é a massa da amostra; mT é a massa da amostra + a massa do frasco; mf é a massa do 
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frasco. Cada frasco era selado com cola de silicone, e identificado para ser analisado por 

espectrometria gama.  

 Para se atingir o equilíbrio radioativo secular, ou seja, a condição em que todos os 

elementos de cada uma das séries de decaimento do U-238 e do Th-232 estejam com igual 

atividade, os frascos foram deixados em repouso por pelo menos 25 dias para posterior análise 

por espectrometria gama.  

 O processo de preparação de todas as amostras sólidas foi realizado de maneira análoga. 

Todas foram previamente homogeneizadas e acondicionadas cuidadosamente nos béqueres 

para não alterar as suas densidades com possíveis compactações. Para macaxeira e casca de 

limão, além do processo citado acima, foi necessário realizar inicialmente a calcinação das 

amostras em temperaturas variando de 110 °C até 400 °C. A calcinação foi feita no LMA 

utilizando um forno elétrico de marca Eletro Therm. A calcinação foi dividida em um 

procedimento de 12 etapas, descrito na tabela 4. Em seguida a calcinação, as amostras eram 

transferidas para um frasco plástico Caubit de 200 ml, previamente pesado. Cada amostra era 

colocada no frasco até completar a altura equivalente a 50 ou 100 ml, conforme a quantidade 

de cinzas obtidas, sendo antes disso pesado para determinação de sua massa. 

 

Tabela 4  Procedimento de calcinação. 

Etapa Temperatura (°C) Tempo (h) 

1 110 4 

2 130 3 

3 150 3 

4 170 3 

5 190 3 

6 210 3 

7 230 3 

8 250 3 

9 300 2 

10 350 2 

11 380 2 

12 400 10 
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 3.4. - Procedimentos e equipamentos para espectrometria gama  

 Sistemas de detecção de baixo fundo de radiação, como o germânio hiperpuro (HPGe), 

são os instrumentos mais adequados na medida direta para baixos níveis de radioatividade em 

amostras ambientais, e por isso foram escolhidos para este trabalho. 

As medidas de atividades das amostras foram realizadas usando um arranjo 

experimental, constituído de um detector de germânio intrínseco HPGe com eficiência 

relativa superior a 40% de um analisador MULTICANAL de 4096 canais, eletrônicos 

nucleares padrão de espectrometria gama e blindagem da Canberra. Os espectros de fundo e 

das amostras foram tomados por um período de 60.000 s para cada medida, e em seguida foi 

encontrado o resultado médio das medidas e seus respectivos desvios. 

Os módulos de eletrônica utilizados foram módulos padrões tipo NIM (“Nuclear 

Instruments Modular”) da Canberra sendo um amplificador modelo 575A, fonte de alta tensão 

modelo 659, e placa multicanal (MCA) TrumpTM de 4096 canais com aplicativo 

MAESTROTM para Windows versão 3.2. O amplificador e a fonte de alta tensão estavam 

conectados num Minibin modelo 4006. O aplicativo MAESTROTM gerencia a aquisição no 

microcomputador através da placa MCA de maneira que o espectro coletado possa ser 

armazenado e analisado posteriormente. 

Neste trabalho foi utilizada a blindagem produzida pela Canberra, modelo 747, que 

tem 10 cm de chumbo de baixo fundo com a parte interna recoberta de 1 mm de estanho, que 

também é recoberto por 1,6 mm de cobre.  A blindagem ainda é recoberta externamente por 

9,5 mm de aço com baixa percentagem de carbono. Está blindagem tem uma cavidade com 

diâmetro interno de 27,9 cm por 40,6 cm de profundidade que pode acomodar béqueres 

Marinelli de até 4 litros. A Figura 24 apresenta a blindagem utilizada. 

Como as amostras analisadas neste trabalho eram de baixa atividade, foi utilizado o 

porta-amostra do tipo béquer Marinelli, que permite analisar grande quantidade de amostra 

(de 1 a 2 kg) de modo a obter uma boa estatística num tempo de contagem não muito longo. 

Os béqueres Marinelli utilizados foram adquiridos da “GA-MA Associates Incorporation”, 

sendo fabricados de polietileno de baixo fundo radioativo. Os béqueres Marinelli tinham 

volume de 2 litros.                                                                                                                                                                                                                        

A calibração em energia foi realizada diretamente no programa MAESTROTM, 

responsável pelo controle e armazenamento dos dados adquiridos pelo MCA, que faz um 
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ajuste linear quando duas linhas de energia são definidas e um ajuste quadrático se três ou 

mais linhas de energia são definidas. Para fazer esta calibração foram utilizadas duas fontes 

padrão, uma de Cs-137 e outra de Co-60, de modo que três linhas de energia eram definidas. 

As amostras padrão utilizadas foram adquiridas da IAEA. 

 

 

Figura 24  Blindagens da Canberra - Modelo 747 (AAECRE, 1980). 

 

3.5.  - Cálculo de dose por ingestão ou dose efetiva comprometida 

Para o cálculo da dose por ingestão, foram tomados por base estudos sobre o hábito 

alimentar da população da região, em geral, e o grupo residente na zona rural da área de 

estudo. Portanto, neste caso foi analisado o índice de radiação natural e artificial de produtos 

alimentícios no estado de Sergipe. Foi focada a área do platô de Neópolis, pois a mesma é 

grande produtora de produtos agropecuários desse Estado. A partir desta concentração foi 

estimada a dose por ingestão de alguns alimentos selecionados por fazerem parte da dieta dos 

Sergipanos, e mais 3 amostras de água utilizada pela população em suas atividades diárias.  

 A forma dos cálculos de dose por unidade de ingestão é provida pela Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP, 1976). Quando os radionuclídeos são 

incorporados ao organismo, pode-se considerar que seu tempo de residência no organismo 

será governado por sua meia-vida efetiva. Isso implica que, desde o momento da incorporação 

em diante, sempre haverá uma dose devido às desintegrações radioativas que ainda estão por 

acontecer. Por esse motivo recebe a denominação “dose comprometida”, pois a incorporação 
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provocará a presença de uma taxa de dose de radiação até o final da vida da pessoa ou até a 

eliminação do radionuclídeo pelo próprio organismo.   

 Tendo conhecimento de que a dose efetiva é a soma ponderada das doses equivalentes 

em todos os tecidos e órgãos do corpo, considerou-se no presente trabalho a dose efetiva 

comprometida devido à dose proporcionada pelos decaimentos dos radioisótopos 

incorporados até o fim da vida de uma pessoa (50 anos para adultos e 70 anos para crianças), 

através da ingestão dos alimentos definidos anteriormente. 

A potencialidade do impacto radiológico através da ingestão de alimentos é avaliada a 

partir do cálculo da dose efetiva comprometida (DEC) em Sv/a, dada pela equação (3.1):                                        

                                  DEC = e(g).A.T                                                   (3.1) 

onde e(g) é o coeficiente de dose efetiva  (em Sv/Bq); A é a atividade específica do 

radionuclídeo (em Bq/kg) e T a taxa de consumo anual (em kg/ano) do referido alimento. 

Os valores para os coeficientes de dose efetiva são baseados em modelos e dados 

metabólicos recentes e usados pela avaliação da UNSCEAR (1993). Os referidos coeficientes 

de dose efetiva, de interesse para o presente trabalho, estão resumidos na Tabela 5 (IAEA, 

1996):  

 

Tabela 5 Coeficiente de dose efetiva comprometida (e(g)) por unidade de ingestão para membros do 

público. Fonte: (IAEA, 1996) 

Nuclídeos f1 
e(g)/ Idade (Sv/Bq) 

1-2 ano 2-7 ano 7-12 ano 12-17 ano >17 ano 

K-40 1,000 4,2.10-8 2,1.10-8 1,3.10-8 7,6.10-9 6,2.10-9 

Bi-211 7,34.10-12 1,58.10-13 1,01.10-15 2,8.10-15 4,28.10-15 4,57.10-15 

Bi-212 0,100 1,8.10-9 8,7.10-10 5,0.10-10 3,3.10-10 2,6.10-10 

Bi-214 0,050 7,4.10-10 3,6.10-10 2,1.10-10 1,4.10-10 1,1.10-10 

Pb-212 0,200 6,3.10-8 3,3.10-8 2,0.10-8 1,3.10-8 6,0.10-9 

Pb-214 0,200 1,0.10-9 5,2.10-10 3,1.10-10 2,0.10-10 1,4.10-10 

Ac-228 5,0.10-4 2,8.10-9 1,4.10-9 8,7.10-10 5,3.10-10 4,3.10-10 

U-235 0,040 1,3.10-9 8,5.10-11 7,1.10-11 7,0.10-11 4,7.10-12 

Be-7 0,020 2,1.10-10 1,2.10-10 8,3.10-11 6,2.10-11 5,0.10-11 

f1 → absorção fracional (fator de transferência do radionuclídeo do trato gastrintestinal para o sangue). 

e(g)→ coeficiente de dose efetiva. 
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Para quantificar o consumo "per capita" dos alimentos estudados na área pesquisada 

utilizou-se uma taxa de consumo anual (T) obtida em uma pesquisa realizada com moradores 

de 30 residências rurais visitadas na área delimitada, totalizando um total de 200 pessoas 

entrevistadas sobre os seus hábitos alimentares. Nela foi quantificada a taxa de consumo anual 

apenas dos produtos agrícolas estudados nesse trabalho. Para cálculo de T foi levada em conta 

a quantidade de alimentos das espécies estudadas consumida por pessoa durante um dia. 

Baseados neste valor, a taxa de consumo anual do determinado alimento por pessoa foi 

estimada. Como foram analisadas diferentes espécies de produtos agrícolas, observou-se 

também o período de colheita (safra) de cada espécie na região.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As amostras foram divididas em três grupos: solo e cimento, fertilizantes e produtos da 

cadeia alimentar. Ressalta-se que em todas as amostras foi feito o mesmo tipo de análise 

através de espectrometria gama, usando o mesmo aparelho e sob as mesmas condições. 

Assim, foi possível identificar os radionuclídeos, com suas devidas atividades, e comparar os 

resultados de todas as amostras analisadas. 

A Norma CNEN-NN-3.01 (CNEN, 2011a) estabelece os requisitos básicos de 

proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. Assim, as 

concentrações de atividade de cada radionuclídeo determinadas nesse trabalho foram 

comparadas aos valores limites estabelecidos nos critérios de exclusão, isenção e dispensa 

como requisito de proteção radiológica dados pela Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 

(CNEN, 2011b), que se refere a  Norma CNEN-NN-3.01. 

 

4.1  - Amostras de Solo e Cimento 

Foram analisadas 16 amostras de solo. Das amostras de solo, cinco pontos distintos do 

Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS) foram escolhidos nas proximidades do 

departamento de física (ponto 1), do departamento de Química (ponto 2), da Reitoria (ponto 

3), da Biblioteca (ponto 4) e do campo de futebol (ponto 5). As demais amostras foram 

recolhidas de pontos espalhados no solo do Platô de Neopólis. Analisou-se, ainda, uma 

amostra da marca mais usada de cimento na construção civil no estado de Sergipe. Os 

resultados são mostrados nas tabelas  6 e 7. Foi associado o nome do tipo de plantação ao solo 

de onde foi retirada a amostra, por isso nomes como coco e macaxeira surgem nessas tabelas. 

Onde não havia produção de nenhuma fruticultura, o nome recebido pela amostra foi de solo 

improdutivo. 
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Tabela 6  Radionuclídeos detectados em amostras de solo e cimento. 

 Atividade específica em Bq/kg dos respectivos radionuclídeos 

Amostras Ac-228 U-235 Th-232 Ra-226 Cs-137 

Ponto 1 0,24± 0,02 0,11± 0,01    

Ponto 2 6,10± 0,22 1,33 ±0,01    

Ponto 3 0,15± 0,27  2,39± 0,13  0,18± 0,07 

Ponto 4 7,02± 0,33 0,95± 0,13    

Ponto 5 6,57 ± 0,31 0,89± 0,12    

Coco (A)  9,31± 0,35 1,47± 0,12    

Coco (B) 7,94± 0,55 1,11± 0,19  18,2± 0,3  

Coco (C) 8,76± 0,64 1,47± 0,26  24,2± 0,4  

Manga 6,31± 0,39 1,6± 0,15    

Limão 12,09± 0,02 1,82± 0,16    

Maracujá 13,49± 0,46     

Tomate 15,51± 0,67 2,19± 0,28    

Mandioca 8,54± 0,57     

Macaxeira 17,57± 0,47     

Improdutivo 10,08± 0,48 1,35± 0,14    

Horta 15,33± 0,35 1,73± 0,16   0,45± 0,11 

Cimento 14,34± 0,39 3,46± 0,22 7,64± 0,76   
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Tabela 7 Radionuclídeos detectados em amostras de solo e cimento. 

 Atividade específica em Bq/kg dos respectivos radionuclídeos 

Amostras  K- 40 Bi-212 Bi-214 Pb-212 Pb-214 

Ponto 1 3,33± 0,32 1,48± 0,04 2,02± 0,01 0,11± 0,07 0,17± 0,08 

Ponto 2 0,11± 0,84 3,70± 0,51 5,61± 0,20 6,14± 0,30 5,65± 0,14 

Ponto 3 0,33± 0,15 8,32± 0,67 0,13± 0,28 0,12± 0,28 0,13± 0,26 

Ponto 4 0,22± 0,16 2,92± 0,78 7,83± 0,29 6,46± 0,34 7,53± 0,23 

Ponto 5 0,22± 0,16 4,59± 0,91 6,82± 0,28 6,61± 0,50 7,01± 0,24 

Coco (A)  30,06± 0,18 4,70± 0,10 6,82± 0,28 8,31± 0,24 6,97± 0,26 

Coco (B) 36,42± 0,25  7,62± 0,37 10,97± 0,51 7,32± 0,34 

Coco (C) 112,58± 0,44  8,98± 0,47 12,78± 0,55 8,68± 0,41 

Manga 15,13± 0,15  5,68± 0,28 5,27± 0,32 5,98± 0,29 

Limão 21,13± 0,19 5,73± 0,04 2,02± 0,01 9,10± 0,49 7,50± 0,40 

Maracujá 8,74± 0,12 8,74± 0,12 10,54± 0,46 1,14± 0,44 11,71± 0,39 

Tomate 44,27± 0,28 11,66± 0,14 10,92± 0,46 18,69± 0,10 9,91± 0,43 

Mandioca 22,98± 0,33  11,02± 0,56 12,97± 0,54 10,87± 0,46 

Macaxeira 27,03± 0,27 12,57± 0,13 11,98± 0,47 15,92± 0,55 13,80± 0,38 

Improdutivo 41,78± 0,25 9,06± 0,14 9,13± 0,42 9,55± 0,51 8,79± 0,28 

Horta 29,22± 0,17 9,13± 0,73 9,29± 0,28 11,56± 0,41 9,10± 0,23 

Cimento 204,44± 0,57 8,96± 0,12 23,54± 0,53 14,19± 0,37 25,47± 0,47 
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Conforme esperado, nas amostras analisadas, verifica-se que a própria terra é 

naturalmente radioativa. Na região do Platô de Neópolis existe também uma grande 

quantidade de olarias. Com isso, os materiais de construção, como tijolos e cimento, 

fabricados a partir de materiais extraídos dessa terra, também irão liberar radiações ionizantes 

em ambientes fechados, como edifícios e residências.  

A vida longa de nuclídeos radioativos como o urânio, rádio e tório faz com que eles 

existam em grande quantidade, e por isso, emitam uma alta densidade de radiação ionizante, 

sendo as principais fontes de radiação natural encontradas em todas as amostras. Das 17 

amostras, 15 apresentam apenas radionuclídeos das três séries radioativas naturais, além de 

potássio, como se verifica nas Tabelas 6 e 7.  

Os principais radionuclídeos naturais presentes na crosta terrestre são provenientes das 

séries de decaimento do U-238 e do Th-232, em decorrência da abundância natural destes 

elementos. Esses elementos são largamente encontrados na crosta terrestre quando 

comparados com vários outros elementos; isto ocorre, em parte, porque como litófilos5 eles se 

concentraram na crosta terrestre (DIBB et al., 1990). Através da Tabela 7 observamos que nos 

solos, as atividades específicas do U-235, variaram de (0,11± 0,01) Bq.kg-1 a (2,19± 

0,28) Bq.kg-1 com média de 1 Bq.kg-1. O Th-232 foi observado em apenas uma amostra de 

solo com atividade específica de (2,39± 0,13) Bq.kg-1. 

Os valores para atividades específicas do K-40, em solos cultivados, variou de um 

mínimo de (0,11± 0,84) Bq.kg-1 até um máximo de (112,58± 0,44) Bq.kg-1  com média de 

24,60 Bq.kg-1. 

Na tabela 8 estão apresentadas as atividades especificas médias para o solo, 

encontradas na literatura, e que mais se assemelharam aos analisados no presente trabalho. 

Podemos observar que tanto em solo internacional como em solo nacional, os valores da 

atividade específica para o K-40, U-235 e Th-232 mostram-se superiores. 

OLOMO et al. (1994) determinaram através da espectrometria gama as atividades 

específicas de amostras de solos coletadas nas proximidades das instalações nucleares da 

Universidade Awolomo, na Nigéria. No trabalho eles incluíram algumas amostras de solos 

cultivados.  

                                                 
5 Que convive ou se desenvolve nas rochas 
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BOYLE (1982) em seu estudo sobre a concentração de tório e uranio em solo 

cultivado, na Austrália, afirma que os teores desses radionuclídeos nos solos são altamente 

variáveis. O teor de urânio em solos depende essencialmente do material que lhes deu origem, 

sendo os valores mais altos aqueles desenvolvidos em rochas graníticas, gnáissicas e rochas 

ígneas alcalinas, enquanto os mais baixos são encontrados em rochas ígneas básicas e rochas 

carbonáticas. Assim como o urânio, o teor do tório-232 nos solos depende essencialmente do 

tipo de material de origem, sendo os maiores valores oriundos de rochas graníticas, rochas 

ígneas alcalinas, xistos e gnaisses, e os mais baixos em rochas ígneas básicas e rochas 

carbonáticas.  

 

Tabela 8 Comparação da atividade especifica com a literatura em Bq/kg. 

 K-40 U-235 Th-232 

Presente Trabalho 0,11 a 112,6 0,11 a 2,19 2,39 

KOMOSA  et al., 

(2005) Polônia 
170 a 480 16 a 40 6 a 25 

OLOMO et al. (1994) 

Nigéria 
133± 32 29± 4 28± 4 

BOYLE (1982) 

Austrália 
- 24,1 a 192,6 0,41 a 203,5 

MEDEIROS (2003) - 

São Paulo 
222 - - 

FAUSTO et al. (1995) 

- Região de Itú (SP) 
365 

20 

 
- 

UNSCEAR, 2000 140 a 850 16 a 110 11 a 64 

 

Com base nos resultados apresentados nas tabelas 6 e 7, constatou-se que a maior 

atividade detectada para o U-235 no solo foi de (2,19 ± 0,29) Bq/kg, que representa apenas 

9,02% da menor atividade registrada por BOYLE (1982) em seu estudo sobre a concentração 

de tório e urânio em solo cultivado, na Austrália, e 10,95% da atividade registrada FAUSTO 
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et al. (1995) em trabalho feito, por espectrometria gama, no estado de São Paulo na Cidade de 

de Itú para verificação de radionuclídeos no solo. Para o Th-232, a atividade encontrada 

representa 39,83% da menor atividade encontrada por KOMOSA et al., (2005) em seu 

trabalho sobre a concentração de radionuclídeos em solo cultivados  e apenas 0,12% da maior 

atividade registrada por BOYLE (1982). Enquanto para o K-40 a maior atividade registrada 

representa 84,46% da menor atividade registrada em solo internacional, e 50,72% da menor 

atividade registrada em solo nacional. 

Com relação aos valores mundiais para solos em geral (UNSCEAR, 2000), as maiores 

atividades específicas encontradas representam 80,43%, 13,7% e 21,72% das menores 

atividades especificas dos radionuclídeos K-40, U-235 e Th-232, respectivamente.   

       Em geral, os elementos radioativos naturais estão fortemente ligados aos minerais e não 

são, em geral, perigosos para a saúde humana. Mas quando envolvem a emissão de elementos 

gasosos radioativos como, por exemplo, o radônio pode ser extremamente danoso. Tanto o 

Ra-226 quanto o  Rn-222 apresentam riscos radiológicos; o Ra-226 devido a sua capacidade 

de trocar com o  elemento cálcio presente na estrutura óssea e o Rn-222 devido sua retenção 

nos pulmões na forma dos filhos Pb-210  e Po-210. 

Tendo em vista às suas meias-vidas relativamente curtas em relação àquelas de seus 

precursores, os isótopos de rádio devem sua existência contínua na natureza aos isótopos de 

urânio e tório. Deste modo, a distribuição do rádio na natureza reflete a distribuição dos 

radionuclídeos precursores. Entretanto, a distribuição do rádio observada nos materiais 

presentes na crosta terrestre e na sua superfície e ainda, as razões Ra-226/U-238 (assim como 

Ra-224, Ra-228/Th-232) mostram desvio do equilíbrio secular. Estes desvios, que são muito 

marcantes na biosfera, indicam que os isótopos de rádio têm seu próprio comportamento 

geoquímico, e que embora este seja função da concentração inicial dos elementos precursores, 

é muitas vezes, independente dos mesmos. (MEDEIROS, 2003)   

Nas amostras do solo de plantação de coco nas áreas B e C (Tab. 6) verificou-se a 

atividade do Ra-226 de (18,22 ± 0,32) Bq/kg e (24,18 ± 0,42) Bq/kg, respectivamente, 

correspondendo a apenas cerca de 0,2% do limite dos critérios de exclusão, isenção e dispensa 

como requisito de proteção radiológica dado pela Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 

(CNEN, 2011b), que é de 10 Bq/g. 

Na análise do cimento, pode-se afirmar que o campo de radiação gama existente no 

interior de uma residência, proveniente desses materiais de construção, é originado, 
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principalmente, pelo decaimento dos radionuclídeos pertencentes às cadeias do U-238 e do 

Th-232, além do K-40. Nas cadeias de U-238 e do Th-232 existem 16 emissores de radiação 

gama, cuja taxa de emissão é maior que 10-3 fótons por desintegração (ROSA, 1997). A 

radiação gama, que decorre do decaimento dos radionuclídeos naturais que estão presentes no 

cimento analisado, é gerada de forma isotrópica e, consequentemente, apenas uma fração das 

emissões originais provavelmente deve atingir o indivíduo exposto no interior da construção 

(FERNANDES et al., 2004). 

Atenção deve ser dada às amostras de solo do Ponto 3 e  do solo de horta, nas tabelas  

6 e 7, as quais apresentaram, além dos radionuclídeos naturais, césio-137, que é um 

radionuclídeo antropogênico. Entretanto sua atividade específica ficou abaixo de 0,05% do 

limite dos critérios de exclusão, isenção e dispensa como requisito de proteção radiológica 

dado pela Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 (CNEN, 2011b), cujo limite para a 

concentração de atividade é de 10 Bq/g.  

O césio-137, radionuclídeo produzido através da fissão de urânio. Ele se desintegra 

emitindo partícula beta, elétrons e raios gama. Já foi um dos radionuclídeos mais discutidos 

no mundo, devido a dois grandes acidentes que o envolveram. O primeiro ocorreu com uma 

cápsula de radioterapia em Goiânia-GO, Brasil, que teve repercussão mundial, apesar dos seus 

danos terem ficado restritos a uma pequena parte do território brasileiro (TENNENBAUM, 

2009).  Apesar do acidente com a cápsula radioterápica ter ocorrido no Brasil, provavelmente 

não deve ser o responsável pelo Cs-137 encontrado em Sergipe, nesse trabalho, devido ao tipo 

de acidente e a grande distância entre as localidades.  O segundo acidente citado ocorreu com 

a explosão da usina nuclear de Chernobyl, em 1986 na Ucrânia, no qual o espalhamento de 

Cs-137 atingiu vários países europeus. Mais recentemente o acidente com a usina nuclear de 

Fukushima levantou novamente a discussão sobre a contaminação do meio ambiente por Cs-

137. 

A desintegração nuclear do Cs-137 ocorre através de dois caminhos, ambos resultando 

no estado fundamental do elemento Ba-137. A Figura 25 ilustra este processo. A maioria das 

desintegrações (94,6%) se dá com a emissão de partícula beta (β1
-) formando o estado 

excitado do Ba-137. O restante (5,4%) ocorre por emissão das partículas beta (β2
-) e produz, 

diretamente, o estado fundamental do Ba-137. O raio gama resultante da desintegração do 

césio-137 é uma radiação bastante energética, e por isso muito penetrante, em comparação 
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com suas outras radiações, fato este que deve ser levado em conta, já que pode afetar bastante 

a população devido aos efeitos da interação da radiação no corpo humano. 

 
Figura 25 Esquema da desintegração do césio-137 (extraída de CROUTHAMEL et al., 1970). 

 

Além dos acidentes com as usinas nucleares, vários anos atrás, o Cs-137 entrou na 

atmosfera terrestre através dos testes de armas nucleares realizadas ao ar livre. Tanto no 

acidente de Chernobyl, quanto durante os testes nucleares, as altíssimas temperaturas 

volatilizaram grande quantidade dos materiais, incluindo os radioativos. Logo após, iniciou-se 

a formação de partículas, primeiro com os materiais menos voláteis. Desde que a 

concentração inicial dos materiais era alta e localizada, estas partículas cresceram 

rapidamente até chegarem a um tamanho tal que provocou a sua deposição sob a forma de 

uma chuva radioativa (fallout) a poucos quilômetros da sua origem (TENNENBAUM, 2009). 

Os materiais mais voláteis, incluindo o césio-137, se condensaram depois de uma queda 

significativa de temperatura. A concentração global dos materiais ficou reduzida por 

dispersão e, como resultado, as partículas eventualmente formadas eram de menor tamanho e 

diâmetro, com pouca probabilidade de deposição rápida na ausência de um agente carregador, 

como a chuva. Sendo assim, as quantidades de césio-137 e outros radionuclídeos voláteis, que 

penetram acima da troposfera até a estratosfera como resultado destas explosões, puderam ser 
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distribuídos mundialmente pelos ventos e correntes marítimas, entrando na biosfera 

lentamente através de difusão e deposição na terra por meio da chuva (GLASSTONE; 

DOLAN, 1977;  CHOPPIN; RYDBERG, 1980). 

O acidente de Chernobyl causou a contaminação das plantações e pastagens 

principalmente pelo I-131 e pelo Cs-137. Como a meia-vida do I-131 é de aproximadamente 

oito dias e a do Cs-137 é de 30 anos, o primeiro tem maior atividade no início, mas é o 

segundo  que causa maiores problemas, pois os efeitos de sua contaminação são sentidos ao 

longo de várias décadas. 

Desde que o intercâmbio troposférico entre os hemisférios norte e sul é moroso, pouco 

Cs-137 oriundo do acidente de Chernobyl chega ao Brasil (COLLINS et al., 1988). Mesmo 

assim, o Cs-137, encontrado em pouquíssima quantidade no solo da UFS e da horta aqui 

estudados, pode ser resultado dos testes nucleares atmosféricos realizados em 1950.   

 

4.2  - Amostras de Fertilizante 

Nesse trabalho foram analisadas 10 amostras dos fertilizantes mais usados na região 

estudada. Destas, 8 apresentaram apenas radionuclídeos das séries de decaimento naturais e  

K-40, como pode ser visto nas tabelas 9 e 10.  

Pode-se observar na tabela 9 a distribuição dos valores de atividades específicas de K-

40 que varia entre 24 a 1640 Bq/kg, excluindo o valor extremo de 3900 Bq/kg, com média 

aritmética de 666,2 Bq/kg. Esses teores são inferiores aos teores encontrados em fertilizantes 

da Alemanha, com valor médio de 38600 Bq/kg (PFISTER et al.,1976) e da Polônia, com 

valor médio de 7470 Bq/kg (OLSZEWSKA-WASIOLEK, 1995). Os valores obtidos para 

fertilizantes do Egito por EL-BAHI et al. (2004), com variação entre 446 Bq/kg e 883 Bq/kg 

têm valores mais próximos aos deste trabalho. 

Destaque deve ser dado à amostra de U2, que apresentou atividade específica para o K-

40 de [(39,1±0,1)×102] Bq/kg, significativamente maior que as demais amostras. Trata-se de 

um fertilizante em que predomina o composto nitrato de potássio e, por isso, a alta 

concentração de K-40. 
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Tabela 9 Radionuclídeos naturais e artificiais detectados em amostras de fertilizantes químicos e 

orgânicos. 

 Atividade específica em Bq/kg dos respectivos radionuclídeos 

Amostras  K- 40 Bi-212 Bi-214 Pb-212 Pb-214 

KCl,(U1) (16,2±0,3)×102     

KCl,( F1) (16,4±0,4)×102     

Amostra U2 (39,1±0,1)×102     

Uréia(F2) 24±2,0  1,29±0,21   

Fosfatado (U3)  538±14 (2,5±0,3)x10 (3,7±0,04)×102 41,8±1,4 357,2±5,4 

Fosfatado(F3) 610±14 5,9±0,9 75,9±0,9 10,1±0,4 71,3±1,4 

Leguminosa (U4) 43,5±1,8   0,6±0,1  

Esterco (ovelha) 629±16 4,1±0,5 4,1±0,5 8,3±0,4 4,7±0,4 

Esterco (vaca) (22,5±0,8)×10 5,7±1,6 6,7±0,5 13,5±0,6 4,4±0,7 

Esterco (galinha) (13,3±0,3)×102 11,6±1,8 15,2±0,5 17,9±0,5 16,1±0,5 

 

Dentre as amostras analisadas a amplitude de variação das atividades específicas foi de 

6,1 Bq/kg. Essa variação da composição de radioisótopos presentes nos fertilizantes 

demonstra que provavelmente eles devem ter fabricação com matéria-prima de origens 

diversas.  

YAMAZAKI E GERALDO (2003) obtiveram valores da concentração de U-235  de 

até 706 Bq/kg em amostras de fertilizantes comerciais produzidos no Brasil. Nos estudos de 

SAUEIA E MAZZILLI (2006), os valores das concentrações de U-235 em fertilizantes 

fosfatados brasileiros variaram de 40 a 1200 Bq/kg. CONCEIÇÃO e BONOTTO (2003), em 

estudo feitos sobre a concentração de radionuclídeos nos fertilizantes utilizados no cultivo de 

cana-de-açúcar na cidade de São Paulo, apresentaram em seu trabalho valor médio de 

587 Bq/kg de U-235 para os fertilizantes fosfatados utilizados nas plantações de cana-de-

açúcar. Também para U-235, os fertilizantes estudados na Alemanha por PFISTER et al. 
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(1976), apresentaram atividades mais elevadas, com valor médio de 3419 Bq/kg para o U-

235. Nesse trabalho, o valor máximo da atividade encontrada foi de (26,1±1,7) Bq/kg para o 

U-235 na amostra de fosfatado (U3), mostrando que a quantidade desse radioisótopo nessas 

amostras é bastante baixa. 

 

Tabela 10 Radionuclídeos naturais e artificiais detectados em amostras de fertilizantes químicos e 

orgânicos. 

 Atividade específica em Bq/kg dos respectivos radionuclídeos  

Amostras Ac-228 U-235 Th-231 Ra-226 Cs-137         Be-7 

KCl,(U1)       

KCl,( F1)       

Amostra U2  1,51±0,28     

Uréia(F2)       

Fosfatado(U3)  43,3±1,1 26,1±1,7 99,0±6,0 633±40   

Fosfatado(F3) 8,99±0,41 10,18±0,71 18,6±1,2 104±14   

Leguminosa (U4)  0,57±0,08   1,97±0,11  

Esterco (ovelha) 11,79±0,72 2,17±0,30    42,9±2,8 

Esterco (vaca) 17,56±0,78 17,56±0,78    13,4±1,5 

Esterco (galinha) 31,38±0,78 3,32±0,24   1,06± 0,28   

 

O Th-231 foi observado em apenas duas amostras analisadas, conforme Tabela 9, com 

atividades específicas de (18,6±1,2) Bq/kg e (99,0±6,0) Bq/kg e, coincidentemente, essas 

amostras são do mesmo tipo de fertilizante. Este radionuclídeo  é  produto do decaimento do 

urânio-235. Ele e encontrado em quantidades muito pequenas no solo e tem uma meia-vida de 

25,5 horas. Não foi encontrado dados na literatura referente a esse radionuclídeo em amostras 

de fertilizantes.  
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O Th-232 não foi encontrado em nenhuma amostra de fertilizante analisada neste 

trabalho. O que é uma surpresa, pois, este radionuclídeo está presente naturalmente na maioria 

das rochas e solos que são materia prima para a fabricação dos fertilizantes quimicos. 

Provavélmente isso foi devido ao número restrito de amostras analisadas. Um estudo mais 

detalhado, com número maior de amostras traria muito mais informações, entretanto esse não 

foi o enfoque do nosso trabalho. A nossa preocupação ficou restrita aos fertilizantes que 

foram efetivamente aplicados no cultivo na região estudada.  

Nas amostras de fertilizantes orgânicos, esterco de vaca e de ovelha, foi detectada a 

presença do radionuclídeo Be-7, com atividade abaixo de 0,05% do limite dos critérios de 

exclusão, isenção e dispensa da Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 (CNEN, 2011b), 

cujo limite de concentração de atividade é de 1000 Bq/g. Esse é um radionuclídeo 

cosmogênico, produzido pelo processo de espalação de átomos de oxigênio e nitrogênio 

dentro da troposfera e estratosfera. Segundo ANDRELLO e APPOLONI (2010), a reação 

nuclear produz BeO ou Be(OH)2, que se difunde através da atmosfera até formar um aerossol 

atmosférico que se deposita na superfície terrestre por fallout. Na maioria dos ambientes, o 

Be-7 se fixa rápida e fortemente no solo superficial, decaindo pela captura de elétrons com a 

emissão de raios gama de 477,56 keV e meia-vida de 53 dias.   

Dentre as amostras de fertilizante, deve ter destaque a amostra de Leguminosa, uma 

vez que houve a detecção nele do radionuclídeo antropogênico Cs-137, mas com atividade 

específica abaixo do limite dos critérios de exclusão, isenção e dispensa determinado pela 

Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 (CNEN, 2011b). Este mesmo fertilizante é utilizado 

no solo para cultivo de hortaliça, em cuja amostra de solo colhida também foi encontrado Cs-

137. Portanto, provavelmente o Cs-137 que aparece no solo é devido ao uso do fertilizante 

contaminado. Isso demonstra que está ocorrendo uma contaminação do solo com Cs-137 por 

conta do uso deste fertilizante. 

Como já foi mencionado, este fertilizante é importado da República Federativa da 

Rússia. Esse país, juntamente com os Estados Unidos em um período posterior a Segunda 

Guerra Mundial, denominado Guerra Fria, na disputa por poderio militar, realizaram vários 

testes nucleares, contaminando o meio ambiente no hemisfério norte com radionuclídeos 

antropogênicos, sendo um deles o Cs-137. O acidente nuclear ocasionado em Chernobyl 

também contribuiu para essa contaminação do meio ambiente. Provavelmente,  a matéria 

prima dos fertilizantes produzidos por lá podem ser contaminadas com Cs-137. Como o Brasil 
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importa o fertilizante leguminosa da Rússia, o produto que chega aqui pode estar com esse 

tipo de contaminação também. Assim, atribui-se o conteúdo de Cs-137 encontrado no solo 

para cultivo de hortaliça à contaminação por fallout ocorrida no hemisfério norte, que 

contaminou a matéria perima do fertilizante Leguminosa, importado pelo Brasil. 

O Cs-137 foi detectado também em um fertilizante orgânico esterco de galinha. Não se 

pode fazer a mesma afirmação anterior para esse tipo de fertilizante, que é obtido localmente. 

Durante a investigação da origem dessa contaminação, descobriu-se que esse esterco é 

produzido por galinhas alimentadas com um suplemento alimentar, o qual proporciona melhor 

qualidade na produção de ovos. Esse suplemento também é importado do mesmo país, 

República Federativa da Rússia. Infelizmente ainda não foi possível realizar a espectrometria 

gama desse suplemento. No entanto, parece ser muito provável que a contaminação do esterco 

de galinha com Cs-137 seja por causa do uso deste suplemento como alimentação das aves. 

Além do esterco, se o suplemento estiver contaminado, há possibilidade da carne e ovos 

dessas aves serem contaminadas também, entrando ainda no consumo humano. 

Fertilizantes são materiais naturais ou manufaturados, que contêm nutrientes 

essenciais para o crescimento normal e o desenvolvimento das plantas. Nutrientes de plantas 

são alimentos para as espécies vegetais, algumas das quais são utilizadas diretamente por 

seres humanos como alimentos, outras para alimentar animais, suprir fibras naturais e 

produzir madeira.  Sabe-se que os fertilizantes químicos principalmente os fosfatados, contém 

teores variáveis de urânio e tório e dos produtos de seus decaimentos radioativos, e desta 

forma contribuem para o aumento dos teores de radionuclídeos naturais nos vegetais, 

ocasionando um aumento na dose a qual os consumidores estão expostos (ZALIDIS et al., 

2002).  

A agricultura brasileira é um dos setores que mais vem contribuindo para o 

crescimento da economia do país. Em virtude disso, a busca de técnicas e ferramentas que 

contribuam para um aumento na produção dos diferentes cultivos tem sido um dos grandes 

objetivos da agricultura moderna como, por exemplo, a indústria de fertilizante. Porém seu 

uso também pode trazer prejuízos à saúde devido ao aumento da concentração de 

radioisótopos nas plantas de solos que recebam esse tratamento. Por isso, análises detalhadas 

de radionuclídeos presentes nos fertilizantes utilizados na agricultura deveriam ser uma 

prática contínua, evitando o uso daqueles com concentrações elevadas ou descartando o uso 
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daqueles que contenham radioisótopos antropogênicos. Sugere-se ainda a verificação dos 

suplementos utilizados na ração animal, evitando o uso daqueles contaminados. 

4.3  - Amostras Alimentícias e Água 

As substâncias naturalmente radioativas que se encontram na crosta terrestre são 

absorvidas por plantas e animais e dissolvem-se na água. Os radionuclídeos mais comuns nos 

alimentos são o K-40, o Ra-226 e o U-238 e os seus descendentes (FOOD, 1985). Diante 

disto foram analisadas 10 amostras de produtos que fazem parte da dieta dos sergipanos.  

Nas Tabelas 11 e 12 são apresentados os radionuclídeos encontrados nas amostras 

alimentícias com suas atividades específicas determinadas. Como era esperado, em todas elas 

foi observada a presença de radionuclídeos naturais, como o K-40 e alguns dos radionuclídeos 

das 3 famílias naturais. 

 

Tabela 11 Atividade específica dos radionuclídeos encontrados nas amostras alimentícias. 

 Atividade específica em Bq/kg ou Bq/L dos respectivos radionuclídeos 

Amostras  K- 40 Bi-212 Bi-214 Pb-212 Pb-214 

Macaxeira 

 

8226±27  45±6 7,0±2,0 29±6 

Cominho 

 

372±2  16±2  1,3±1,1 

Farinha  

     de 

 mandioca 

 

107±5  3,01±0,24  2,69±0,21 

Água de coco 

 

67±3  0,79±0,16 0,51±0,11  

Suco de Limão 

 

36±2  5,3±0,4  2,74±0,27 

Casca de limão 0,24±0,01 (1±9)10-3 (3±2)10-3 (7±1)10-3 (2±1)10-3 

Água R.S.F* 15,0±1,3  1,4±0,2   

Água de Poço1 4,02±0,64  0,88±0,12 0,32±0,07  

Água de Poço 2 5,63±0,08  2,63±0,17 0,56±0,08 2,5±0,1 
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Água Tratada 15,4±1,2  1,6±0,1 7,0±2,0 1,2±0,9 

* Água do Rio São Francisco 
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Tabela 12 Atividade específica dos radionuclídeos encontrados nas amostras alimentícias. 

 Atividade específica em Bq/kg ou Bq/L dos respectivos radionuclídeos 

Amostras  Bi- 211 Ac-228 U-235 Be-7  

Macaxeira 

 

51±23  17,9±2,0   

Cominho 

 

     

Farinha  

       de 

 mandioca 

 

  1,4±0,2   

Água de coco 

 

3,7±0,6  0,7±0,1   

Suco de Limão 

 

     

Casca de limão  (6±2)10-3  (2±8)10-3  

Água R.S.F* 3,4±0,7     

Água de Poço1   0,62±0,06   

Água de Poço 2   0,31±0,08   

Água Tratada      

* Água do Rio São Francisco 

 

Os valores médios de concentração de atividade de K-40 em alimentos são bem mais 

elevados dos que os demais radionuclídeos encontrados. Esse fato era esperado visto que o K-

40 é um isótopo do elemento químico potássio, um macro nutriente indispensável às plantas. 

Além disso, a adição de potássio aos solos através dos fertilizantes pode aumentar as 

concentrações de potássio nas plantas (SANTOS et al., 2002). Já a discrepância entre os 

valores de atividade específica do K-40 determinados nos diversos alimentos deve-se ao 

comportamento distinto da absorção do potássio em cada tipo de planta. 

A atividade específica do K-40 determinada nas amostras de farinha de mandioca aqui 

analisadas (107±5 Bq/kg) mostrou-se bastante próxima aos encontrados na literatura, como 

dados encontrados no Rio de Janeiro (SANTOS et al., 2002) com intervalo de 66 a 116 Bq/kg 
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e de São Paulo (VENTURINI E ENARDI, 1999) com 120 Bq/kg, ambos no Brasil, e com a 

farinha analisada na Nigéria (AROGUNJO et al., 2004) com 128 Bq/kg. Para os demais 

alimentos não foram encontrados dados de referência na literatura sobre o K-40, que é um 

diferencial dessas análises. 

A atividade específica determinada para o U-235 na farinha de mandioca 

(1,4±0,2 Bq/kg) apresentou um valor inferior comparado à atividade encontrada por 

AROGUNJO et al. (2004), (4,2±1,0) Bq/kg, e superior à determinada por SANTOS et al. 

(2002), 0,0077 Bq/kg. 

Comparando os valores de atividade para o U-235 encontrados nesse trabalho com os 

valores estabelecidos pela Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 (CNEN, 2011b), percebe-

se que a concentração de atividade do U-235 na farinha de mandioca corresponde a  0,01% do 

limite máximo recomendado, que é de 10 Bq/g. Para o K-40 a atividade é maior que a de U-

235. Porém, pequenas quantidades de U-235 podem ser bem mais prejudiciais à saúde que o 

K-40, que está sobre controle homeostático no corpo humano, ou seja, ele se distribui quase 

uniformemente por todo o corpo. 

O Bi-214 está presente em todas as amostras analisadas e o Pb-214 só não está 

presente na água de coco, na água de poço 1 e na água do Rio São Francisco,  o que leva a 

conclusão que qualquer dos demais alimentos também deva ter o radionuclídeo gasoso Rn-

222, que não foi determinado nessas medidas. A macaxeira foi o alimento que mais absorveu 

elementos dessa cadeia radioativa. 

No decaimento da série radioativa do Th-232, o Rn-224 decai por emissão de partícula 

alfa para o Rn-220 e seus produtos de decaimento são isótopos do polônio, do bismuto (Bi-

212), do chumbo (Pb-212) e do tálio. Todos os elementos filhos do Rn-220 possuem meia-

vida curta, com exceção do Pb-212 que possui uma meia-vida relativamente longa de 10,6 h. 

Os filhos do Rn-220 são isótopos de metais pesados que se fixam facilmente aos aerossóis 

presentes na atmosfera e seu decaimento radioativo se dá por emissão de partículas alfa e 

beta. Neste trabalho foi detectada a presença do Bi-212 na amostra de casca de limão e o Pb-

212 aparece nas amostras de macaxeira, água de coco, casca do limão e na água de poço 1 e 2, 

sendo novamente a macaxeira o alimento estudado que mais absorveu elementos da série 

radioativa do Th-232.  
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Um destaque nessas medidas deve ser dado ao Be-7 observado na casca de limão com 

atividade específica de (2±8)10-3 Bq.kg-1. Não consta na literatura nenhum dado sobre esse 

radioisótopo em amostras alimentares. 

O berílio é altamente tóxico. O envenenamento agudo por inspiração de seus sais 

produz calafrios, febre, tosse dolorosa e acúmulo de fluidos nos pulmões, podendo levar à 

morte. A inalação de compostos insolúveis pode levar à beriliose, quando os pulmões são 

lesados (formam-se granulomas). Esta doença é também conhecida como granulomatose 

pulmonar crônica. Seus sintomas às vezes aparecem somente 15 anos após a exposição a 

certos compostos de Be. Nesse trabalho, entretanto, a quantidade detectada foi bastante 

pequena e como sua meia vida é curta (53,12 dias), sua presença na casca de limão indica um 

intervalo de tempo pequeno entre colheita do alimento e a sua análise por espectrometria 

gama no laboratório. 

A atividade especifica de U-235 nos poços de água, variaram de 0,3 a 0,62 Bq/L que 

corresponde a 67,4% do maior valor encontrado em água de poço no estado de Pernambuco, 

analisada por SILVA et al. (2002), que verificou uma variação da atividade específica de U-

235 de 0,02 a 0,92 Bq/l.  

Comparando as concentrações de U-235 encontradas, verifica que os valores 

encontrados ultrapassam o nível de referência de 0,1 Bq/kg adotado pela norma brasileira de 

potabilidade referente à radioatividade. Isto e devido à quantidade de amostra analisada neste 

trabalho ser muito inferior há quantidade analisada para obtenção do valor de referência. 

4.4 - Dose por Ingestão ou Dose Efetiva Comprometida 

Pelo contato mantido com as famílias que residem dentro da área de estudo, verificou-

se que a grande maioria das pessoas entrevistadas sempre viveu nesta mesma região, inclusive 

seus ancestrais diretos. Portanto, provavelmente os produtos consumidos por eles têm a 

mesma procedência desde o seu nascimento. 

As taxas de consumo anual T dos produtos alimentícios analisados nesse trabalho são 

apresentadas na Tabela 13. Na mesma tabela, estes dados podem ser comparados aos índices 

constan 

tes da pesquisa de orçamentos familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) realizado no município de Neópolis - SE (IBGE, 2004).  

 



86 

 

Tabela 13  Consumo alimentar domiciliar "per capita" anual em kg. 

Grupo de amostras Espécie de cultura 
IBGE 

(T) em kg/ano 

Trabalho atual  

(T) em kg/ano 

Cereais e Leguminosas Cuminho ------------ 15 

Frutas 

Água de Coco 

Suco de Limão 

Casca de Limão 

50 

15,6 

-------- 

60 

17 

5 

Tubérculos e Raízes 
Macaxeira 

Farinha de Mandioca 

 

26,3 

35 

 

 

40 

48 

 

 

Pode-se perceber que os dados do IBGE são ligeiramente inferiores aos encontrados 

na pesquisa realizada diretamente neste trabalho. Isto se deve principalmente ao fato de que 

estes produtos estão disponíveis em grande quantidade nas áreas rurais, foco da pesquisa, 

podendo ser consumidos por essa população em maior quantidade do que a avaliada pelo 

IBGE, que engloba áreas urbanas. 

Combinando-se os dados sobre a quantidade diária de alimentos consumidos "per 

capita", apresentados na Tabela 13, e a atividade específica dos radionuclídeos encontrados 

nessas mesmas amostras alimentícias, apresentados na Tabela 11, foi possível estimar a taxa 

de ingestão de radionuclídeos provenientes desses alimentos pela população na região 

estudada. 

Utilizando a equação 3.1, foram calculadas as doses para o corpo inteiro resultantes da 

ingestão desses radionuclídeos e são apresentadas na Tabela 14. Elas são referentes às taxas 

anuais de consumo do alimento em função de três intervalos de idades: 1 a 2 anos (para 

bebês), 7 a 12 anos (para crianças) e maior de 17 anos (para adultos), como avaliada pela 

UNSCEAR (2000) para o público.  

Considerando os valores médios ponderados das doses efetivas, pode-se fazer uma 

comparação com os valores referência da UNSCEAR (2000) para cada radionuclídeo. 

Verifica-se que a dose efetiva comprometida média do Bi-214 corresponde a cerca de 26%  

do valor da referência (0,25 µSv/a); para o Pb-214 foi apenas 0,24% do valor da referência 

(21 µSv/a). Já para o U-235 a dose efetiva média ponderada foi cerca de 69% superior ao 
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valor de referência (0,011 µSv/a). Para o U-235 foram encontradas apenas duas referências na 

literatura, uma referente à dose efetiva comprometida a partir da ingestão de arroz, com 

0,014 µSv/a (YU; MAO, 1999) e outra de alimentos do Rio de Janeiro com 0,1 µSv/a 

(SANTOS et al., 2001). 

Tabela 14 Dose efetiva comprometida por ingestão (Sv/a) por idade, referente ao consumo no Município 

de Neópolis. 

Amostras 

DEC(SV/ano) 

Bi-214 

Bebês Criança Adulto Média* 

Macaxeira (1,4± 6,0)10-6 (3,8± 6,0)10-7 (0,2± 0,6)10-6  

Cuminho (1,8± 2,0)10-7 (5,1± 2,0)10-8 (2,7± 2,0)10-8  

Farinha de Mandioca (1,07± 0,24)10-7 (3,03± 0,24)10-8 (1,59± 0,24)10-8  

Água de Côco (3,51± 0,16)10-8 (9,35± 0,24)10-9 (5,21± 0,24)10-9  

Suco de Limão (6,64± 0,40)10-8 (1,89± 0,40)10-8 (9,87± 0,40)10-9  

Casca de Limão (1,1± 2,0)10-14 (3,2.± 2,0)10-14 (1,7± 2,0)10-14  

Média (2,90± 0,02)10-7 (77,20± 0,02)10-9 (43,10± 0,02)10-9 (6,567± 0,001)10-8 

 Pb-214 

Macaxeira  (1,2± 6,0)10-6 (3,6± 6,0)10-7 (1,6± 6,0)10-7  

Cominho (0,2± 0,1)10-7 (0,6± 0,1)10-8 (0,3± 0,1)10-8  

Farinha de Mandioca (1,19± 0,21)10-7 (3,70± 0,21)10-8 (1,67± 0,21)10-8  

Suco de Limão (4,66± 0,27)10-8 (1,44± 0,27)10-8 (6,52± 0,27)10-9  

Casca de Limão (0,1± 0,3)10-13 (3,1.± 3,0)10-15 (0,14±0,30)10-14  

Média (2,67± 0,003)10-7 (8,310± 0,003)10-8 (3,76± 0,03)10-8 (5,070.± 0,002)10-8 

 U-235 

Macaxeira (9,3± 2,0)10-8 (5,1± 2,0)10-8 (3,4± 2,0)10-8  

Farinha de Mandioca (8,74± 0,20)10-9 (4,77± 0,20)10-9 (3,16± 0,20)10-9  

Água de Côco (5,46± 0,10)10-9 (2,98± 0,10)10-9 (1,97± 0,10)10-9  

Média (3,58± 0,09)10-8 (1,95± 0,09)10-8 (1,29± 0,09)10-8 (1,60± 0,05)10-8 

Total    (1,320± 0,001)10-7 

*Valores ponderados em função da idade: 0,05 para bebês, 0,3 para crianças e 0,65 para adultos. 

 

As doses efetivas comprometidas médias, verificadas no presente trabalho, refletem o 

valor da dose efetiva média total de 0,013 µSv/a, que é muito inferior frente à referência de 

140 µSv/a para a série do tório e do urânio (UNSCEAR, 2000). Porém, os valores aqui 

calculados correspondem a uma pequena porcentagem de uma dieta alimentar diária. Os 
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valores de referência por ingestão referem-se às taxas de consumo e concentração para 

amostras alimentares bem mais abrangentes e com consumo bem maior comparados aos 

valores deste trabalho. Por isso foram verificadas doses efetivas tão abaixo dos referidos 

valores.  

       Não foram calculadas as doses efetivas comprometidas para o K-40, por que a sua dose 

independe da quantidade de potássio ingerida por este elemento estar sob controle 

homeostático no organismo. Como sua abundância natural é de 0,0118% e atividade 

específica de 2,6×108 Bq/kg, as doses equivalentes anuais para tecidos a partir do potássio são 

165 e 185 µSv/a para adultos e crianças, respectivamente. A dose efetiva total a partir da 

ingestão para o K-40 é de 170 µSv (UNSCEAR, 2000). 

O cálculo das doses efetivas comprometidas por idade, calculadas para bebês, crianças 

e adultos, como na tabela de referência da UNSCEAR, mostrou-se como um dos fatores 

diferenciais no presente trabalho, pois na literatura somente são encontrados dados de dose 

efetiva comprometida para adultos.  
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5. CONCLUSÕES 

Foram medidas atividades de diversos radionuclídeos nas amostras estudadas. 

Percebe-se que, tanto nos solos (e cimento) quanto nos fertilizantes e alimentos cultivados há 

a presença de diversos radionuclídeos, conforme esperado. 

A menor atividade foi encontrada para o Bi-212 com 0,001 ± 0,009 Bq.kg-1 na casca 

do limão, e a maior foi para o K-40 com (1636 ± 36)× 10 Bq.kg-1 no fertilizante KCl. O K-40 

foi o radionuclídeo que apresentou as maiores
 

atividades, sendo que os fertilizantes 

apresentaram as maiores concentrações, com (1636 ± 36)× 10 Bq.kg-1  (KCl), (1617 ± 34) × 

10 Bq.kg-1 (KCl),  (3908 ± 90) Bq.kg-1 (fertilizante U1), (1334 ± 28) Bq.kg-1 (esterco de 

galinha). O solo apresentou a menor atividade para o K-40, com (0,11 ± 0,84) Bq.kg-1. Já as 

atividades determinadas em algumas amostras para o radionuclídeo antropogênico Cs-137 e 

para o cosmogênico Be-7 correspondem a menos de 0,05% do limite máximo recomendado 

na Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 (CNEN, 2011b).  

A presença do Be-7 nos fertilizantes orgânicos mostra um pequeno intervalo de tempo 

entre o processo de preparo dos mesmos para uso na agricultura. Já na casca do limão, sua 

presença indica um tempo pequeno entre colheita do alimento e a sua análise no laboratório 

para a identificação dos radionuclídeos. Vale ressaltar que não foi encontrado na literatura  

resultado de atividade para o Be-7 em amostras alimentares. 

Os fertilizantes utilizados na agricultura da região não apresentaram concentração 

elevada de nenhum radionuclídeos, no entanto, o radionuclídeo antropogênico (Cs-137) 

encontrado no fertilizante leguminosa e no esterco de galinha. Também foi encontrado no 

solo onde eles são utilizados. Sendo assim podemos considerar que houver contaminação do 

solo devido o uso destes fertilizantes.   

A contaminação do fertilizante leguminosa é provavelmente devido a origem de sua 

matéria prima contaminada, original da República Federativa da Rússia. No fertilizante 

esterco de galinha, suspeita-se da contaminação por uso de suplemento alimentar 

contaminado para as aves. O local de origem desse suplemento é a mesma do fertilizante 

leguminosa, a República Federativa da Rússia. 

Com os valores da atividade dos radionuclídeos presentes nas amostras analisadas, foi 

possível determinar a dose efetiva comprometida por ingestão desses alimentos. As doses 

efetivas comprometidas por radionuclídeo e a dose efetiva média total calculadas no presente 
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trabalho, 0,013 mSv/a, estão abaixo dos limites propostos pela UNSCEAR (2000) e muito 

abaixo do limite de dose recomendado de 1 mSv/a pela ICRP (1991), para público em geral, 

sendo que a ingestão dos referidos alimentos não oferecem risco à saúde por contaminação 

radioativa.   

Sobre o uso da radiação pelo homem, sabe-se que há inúmeras aplicações benéficas 

em diversas áreas da indústria, da medicina etc. No entanto, a radioatividade requer imensa 

pesquisa e responsabilidade na sua aplicação, principalmente quando se analisa os efeitos de 

testes nucleares e as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou mesmo de acidentes nucleares, 

como Chernobyl, que influenciaram significativamente no aumento dos níveis de 

radioatividade em toda a biosfera. Consequentemente, como foram observados nesse trabalho, 

elementos radioativos antropogênicos, como o Cs-137, são observados em locais mesmos 

distantes e improváveis, e que podem influenciar na saúde humana.  

 

5.2  - Conclusão Geral 

As atividades medidas em todas as amostras analisadas estão muito abaixo dos valores 

estabelecidos pela Posição Regulatória CNEN PR-3.01-001 (CNEN, 2011b). Isso mostra que 

a região não tem realmente contaminação em excesso de nenhum radionuclídeo, seja natural 

ou antropogênico. 

Com esses resultados foram gerados os primeiros dados radiológicos ambientais da 

região do Estado de Sergipe e, principalmente, numa região sob provável influência futura de 

uma central nuclear. 
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