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SCHEIBEL, V. Traços radioativos em amostras alimentares de exportação do Paraná.
Londrirna--PR, 2002. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Estadual de Londrina.

RESUMO

Este trabalho consiste na medida de traços radioativos em alimentos produzidos no

estado do Paraná com maior taxa de exportação e também em produtos alimentícios de algumas

empresas da região. Os alimentos medidos foram: açúcar sulfitado, chá-mate, bala, soja em grão,

farelo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja degomado e óleo de soja comercial refinado. Foram

preparadas 6 amostras de cada lote do material a ser analisado, de maneira a representá-lo com

90% de confiabilidade. As amostras foram então lacradas e guardadas por 40 dias para atingir o

equilíbrio secular em béqueres Marinelli de 2,1 L completamente preenchidos. O tempo de contagem

para cada medida foi 48 horas. As medidas foram realizadas por espectrometria gama, usando-se
de um detector de HPGe de eficiência relativa de 1 0%, acoplado a eletrônica nuclear padrão e placa

multicanal de 8192 canais. A aquisição dos dados foi realizada com o software MaestroTM, versão

3.2. A resolução em energia para a linha de 661,62 keV do 137Cs foi 1,75 keV. As linhas gama

observadas com maior intensidade nos espectros foram as dos radionuclídeos228Ac, 20T1 , 212Bi e
212Pb da série do232Th, de 214B3i e 214Pb da série do 2 U, de227Ac da série do U e do4OK, cujas

atividades ou limites minimos de detecção foram calculados de acordo com as normas da Agência

Internacional de Energia Atômica. A eficiência de detecção do sistema foi medida usando uma fonte

certificada de 152Eu e os materiais de referênrcia certificados AEA-375 e IAEA-326. Para a maioria
dos radionuclideos obteve-se somente a aividade mnima detectável nos alimentos. Foram

realizadas correções de auto-atenuação, com base em resultados encontrados na literatura. A

atívidade mais relevante observada foi a do4 1K, cuja atívidade medida para a soja em grão foi 745,0

+ 9,1 Bq/kg e para o farelo de soja 1473 ± 1 5 Bqlkg. As atividades obtidas para os vários alimentos

foram compatíveis com os valores esperados para amostras ambientais normais não contaminadas,

exceto para o farelo de soja, cuja atividade obtida para o 0K foi aproximadamente 50% maior em

relação ao grão n natura.
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SCHEIBEL, V. Radioactive traces in exportation foodstuffs of Paraná state. Londrina, Paraná State,
2002. Dissertation (Master in Physics) - State University of Londrina.

ABSTRACT

This work deais with radioactive traces measurements in foodstuffs produced at the
state of Paraná, with large export rale and also of nutrifious products of some regional trading companies.
The measured foods were: sulfite treated sugar, tea, mint candy, soy in grain, soy crumb, gross soy oil, gum

free soy oil and commercial refined soy oil. Six samples of each ot of the analyzed material were prepared,

which represent a sampling with 90% of confidence. The samples were sealed in Marineli beaker of 2.1 L
completely filled and kept during 40 days until secular equilibrium was achieved. The couníting time for each

measure was of 48 hours. Measurements were carried out by gamma-ray spectrometry employing a HPGe
detector with 10% of relative efficiency, coupled to standard nuclear electronics and a 8 k multichannel
card. The acquisition of the data was accomplished with the software MaestroTM, version 3.2. The energy
resolution of he 137Cs 661.62 keV gamma line was 1.75 keV. The larger intensity gamma lines observed in
lhe spectra were from the following radionuclides: 228Ac, 2OTl, 212B3i and 212Pb of the 232Th series; 21%B and
21%P from the 238U seres, 227Ac from the 235U Series and 4OK. Activities and lower levei of detection limits

were calculated according to he nternational Agency of Atomic Energy norms. The detector efficiency was

measured using a 1521Eu certffied souroe and IAEA-375 and IAEA-326 certified reference materiais. For most
of he radionuclides it was possible oly he measurement of he minimum activity detectable in the
foodstuffs. Seif-attenuafion corrections were accomplished with support from literature results. The most
important activity observed was that of 4OK, whose value measured for soy in natura was 745.0 ± 9.1 Bqfkg
and for he crumb soy 1473 ± 15 Bqlkg. The measured activities of he several analyzed foods were
compatíble with he values expected for non ontaminated normal environimental samples, exoept for soy
crumb, whose 4 activity was approximately 50%1/ higher than he activity observed for he grain in natura.



1. INTRODUÇÃO

Devido aos vários testes superficiais de bombas nucleares, que foram realizados nas

décadas de 40 a 70, e também às radiações secundárias produzidas pela constante interação dos raios

cósmicos com a atmosfera terrestre, elementos radioativos estão presentes em todo o globo terrestre

através do fallout. Existe, então, a preocupação de verificar os nveis de contaminação dos alimentos

desde a colheita (alimentos brutos) até o consumo pelo homem (alimentos refinados), e se eles se alteram

após o refinamento ou preparação do material.

Existem poucas referências na literatura quanto a esses tipos de alimentos, a maioria

das referências são de alimentos do hemisfério norte (Duric & Popovic, 1997; Cooper et ai., 1992), por ser

a região mais afetada pelos testes nucleares. Quanto ao hemisfério sul existem poucos estudos (Darkço et

ai., 1996), principalmente sobre o Brasil. Por isso a motivação em medir os níveis de radiação natural em

alimentos, já que em nível nacional, encontram-se basicamente dados referentes ao leite. Em especial,

para o estado do Paraná não existe nenhum estudo realizado com alimentos, com exceção de uma
pesquisa sobre duas marcas de leite em pó (Melqulades, 2000). Tem-se, então, o objetivo de medir os
niveis de radiação ambiental e verificar se realmente estão abaixo dos limites máximos permissíveis.

Neste trabalho foram realizadas medidas dos radionuclídeos naturais 23Th, 238U, 23U e
40K em alimentos produzidos no Paraná. Realizou-se uma pesquisa sobre a exportação do Porto de

Paranaguá, situado no Paraná, maior porto da região sul do Brasil. Foram analisados os alimentos
produzidos no Paraná com maior taxa de exportação e também alguns produtos alimentícios de empresas

da região.
Estes alimentos foram analisados por espectrometria gama, medindo-se a atividade de

todos os radionuclideos presentes, assim como a atividade mínima detectável dos radionuclideos de maior

relevância.

Os alimentos medidos foram: soja em grão, farelo de soja, óleo de soja bruto, óleo de

soja degomado, óleo de soja comercial refinado, açúcar sulfitado, chá-mate e bala.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÕRICA

2.1. Processos de Decaimento Radioativo

2. 1. 1 Decaimento Alfa ( a)

O processo da emissão a dá-se através do tunelamento pelo potencial coulombiano

do núcleo. Ele toma-se importante para núcleos pesados devido à força de Coulomrb aumentar com Z2.

O decaimentD a é um processo espontâneo, ou seja, uma certa quantidade de

energia cinética aparece no sistema, devido à diminuição da massa do núcleo em transmutação.

A energia de ligação da particula ac é extremamente alta (28,3 MeV) em relação à

energia de ligação dos nucleons (6 - 8 MeV), o que faz com que a emissão espontânea de partículas a

ocorra somente no estado fundamental de núcleos pesados com A > 150.

O processo de decaimento a para um núcleo pode ser escrito como:

(Z±+2)A+4 _> ZA,+, 2He4 (1

ou
A X A- 4 X +c (2)

sendo a partícula a o núcleo de 4H-e, contendo dois prótons e dois nêutrons.

Considerando a conservação em energia, assume-se que o núcleo inicial X esteja em

repouso com energia igual a mx c2. Os estados finais consistem do núcleo Xe da partícula a que estarão

em movimento para conservar o momento linear. Assim a conservação de energia fica:

mxc2 = mx c2 + Tc + mac2& + Ta (3)

onde Tx e T, representam a energia cinéfica. Isolando-os:

Ty + T = (mx -mx - m)c (4)
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Q = ( - M - M)c2 (5)

onde Q é a energia de desintegração alfa deixada no decaimento, ou seja, o decaimento será espontâneo

se Q> O.

A figura 1 mostra a energia potencial entre a particula alfa e o núcleo residual, ou

seja, estão representadas as interações entre um núcleo radioativo e uma partícula alfa dentro e fora

dele.

v

Figura 1: Energia Potencial relativa da partícula alfa (extraído de Krane,1985).

Quando o alcance, a energia, a meia-vida e a constante de desintegração dos

emissores ea são comparados, algumas características são observadas, notando-se que um fator de 2 ou

3 na energia corresponde a um ftor de 1024 na meia-vida e na constante de desintegração, conforme a
tabela 1.
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Tabela 1: Alcance, energia, meia-vida e constante de desintegração de alguns emissores alfa (extraido de

Kaplan, 196).

Nudideo Alcance Médio, cm Energia de Meia-vida Constante de
de ar padrão desintegração alfa, Desintegração, s-1

MeV
Th23 2,49 4,06 1,39 xl11õanos 1,58 x10-18

Ra2 (Ra) 3,30 4,86 1,62 x 103 anos 1,36 x 10-11

Thm (RdTh) 3,98 5,52 1,9 ano 1,16 x 10'8

Em22 (Rn) 4,05 5,59 3,83 dias 2,10 x 10-6

P0218 (RaA) 4,66 6,11 3,05 min 3,78 x 10-3

P0216 (ThA) 5,64 6,90 0,16 s 4,33
Po214(RaC') 6,91 7,83 1,64 x 104s 4,23 x 103

P0212 (ThC') 8,57 8,95 3,0 x 10-7 s 2,31 x 106

No decaimento alfa a energia de desintegração apresenta uma dependência com o

número de massa.

Na figura 2, ressalta-se a relação existente entre a energia de desintegração e os
diferentes elementos. Percebe-se que quanto maior o número atômico, maior é a energia de
desintegração, no entanto quanto maior for o número de massa, menor é a energia de desintegração,
para uma mesma série isotôpica.
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Figura 2 Energia deixada no decaimento alfa para várias seqõências isotópicas de núcleos pesados (extraido de
Krane, 1985)

2.. 1.2 Decaímento Beta (/J)

Um núcleo com falta de prótons tenderá a se estabilizar, aumentando sua carga
nuclear, ou seja, ganhando prôtons, enquanto um núcleo com excesso de prótons deverá diminuir sua

carga nuclear. Para aumentar a carga de um núcleo basta ocorrer a emissão de um elétron (e-) e para
diminui-la o núdleo deverá emitir um pósitron (e+). Portanto, a emissão de e+ se observa nos isótopos de

um elemento com o número de massa inferior aos dos isótopos estáveis e a emissão de e- ocorre em
isótopos com o número de massa superior aos dos isótopos estáveis.

O processo de decaimento 13 mais básico consiste na conversão de um próton em um

nêutron ou vice versa, através da emissão ou absorção de elétrons.
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O processo de decaimento envolvendo a emissão de um elétron é denominado

decaimento 13- e envolvendo a emissão de um pósitron, é denominado decaimentO fr+. O processo

inverso ao decaimento 13-, a absorção de um elétron pelo núcleo, é o processo de captura eletrônica

(EC).

A distribuição de energia do decaimento beta de elétrons forneceu resultados

experimentais confusos no início das pesquisas em radioatividade. Notou-se que no decaimento 1 a
conservação da energia e momento não eram compatveis com o problema de dois corpos, pois além do

espectro de linha monoenergéfica dos elétrons de conversão, existia o espectro continuo dos elétrons de

desintegração que, como o decaimento é uma transição entre dois estados de energia definida, é devido

aos elétrons emitidos não terem sempre a mesma energia. Para solucionar este problema, foi postulado

por Pauli a existência de uma outra particula que acompanha o elétron no decaimento beta e que carrega

uma quantidade de energia igual à diferença entre a energia do elétron eitido e a energia máxima do

espectro beta. Essa partícula foi chamada neutrino (v).

O decaimento f3- é o processo no qual um nêutron decai em um próton mais um

elétron (partícula J3j e um antineutrmno, que é representado esquematicamente por:

n-->p±e +iV (6)

Neste caso, aenergia de desintegração.beta, Q, édefinida como adiferença entre as

energias das massas atômicas inicial e final.

Com a condição energética para o decaimento 1-

M (A, Z»M (A, Z + i) (8)

E para decaimento de nêutrons em repouso:

Q = T + T + ,' (9)
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Num processo geral do decaimento P3- de um núcleo zXA , pode-se representar:

xAz X ++YA + e- V+Q ( 10)

O decaimento I3+ é o processo no qual um próton decai em um nêutron, um pósitron

(particula 1+) e um neutrino, representado esquemaficamente por:

p -> n +e+ + v (11)

que, num processo geral é representado como:

zXA__> yA +e+ +V+ Qp (12)

onde

Q,,+ = M(Z, A) -M(Z - 1,A) -2m, (13)

M(Z,A) e M(Z-1 ,A) são as respectivas massas atômicas e Me é a massa do elétron.

A condição energética para o decaimento 0+ é:

M(A, Z)>M(A, Z - ) + 2m, (14)

A captura eletrônica é o processo pelo qual um próton do núcleo captura um elétron

da camada K ou L. A captura de um elétron da camada K tem maior probabilidade de ocorrer devido ao
fato desta camada estar mais próxima do núcleo, e o processo é chamado captura-K. A vacância na

camada K ou na camada L é preenchida por um elétron das camadas mais exteriores com a emissão de
raios-X K ou L, característicos do núdleo produto. Este processo é representado esquematícamente

como:

p±ek -n +v (15)

Num processo geral é representado como:

z X + e- -+>1XA + v + QE (16)
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onde

M(Z,A) e M(Z-1 ,A) são as respectivas massas atômricas.

Com a condição energética:

M(A,Z)>M (A, Z -i)(8

Como neste processo acima quase nenhuma partcula carregada é emitida (apenas

os neutrinos monocromáticos), o mesmo só pode ser observado por causa da emissão de raios-X do

núcleo filho.
Na figura 3 é mostrado um espectro de decaimento beta.

10

1

Figura 3: Espectro de particulas beta do 38C1 (extraido de Langer, 1950)
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Exemplos de dois esquemas de desintegração beta, que fornecem informações sobre

os níveis de energia dos núcleos-produto, estão mostrados na figura 4.

La 40

014 pt 1. 15MeV (48%)
- ----- r 1.34MeV (30%)

Ç 1.84MeV
(> 99%) f 1. 67MeV (1 4%)

-3.00

2.30-
~4. 1MeV ]~2.52

(0.6%) H-2.41
N 14 2.15MeV -2.08

(8%) -16

Decaimento Ce14

Figura 4: Esqluema de decaifnento para alguns emissores beta. (extraído de Kaplan, 1963)

2.. 1.3 Decaimento Gama (ry)

Embora a interação eletromagnética seja cerca de 2.000 vezes mais fraca que a
interação forte dentro do núcleo, sua contribuição aparece acrescida, devido ao caráter cumulativo da

repulsão coulombiana dos Z prótons e a sua influência notável nos núcleos menos ligados. Assim, uma

perturbação eletromagnética pode induzir transiçõe nos estao menos ligados, fazendo os nucleons

saltarem para orbitais não ocupados, ou mesmo para fora do núcleo.
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No caso de a energia de excitação exceder a energia de ligação do nutron ou

prôton, o salto provocará a sua ejeção do núc leo (Almeida & Tauhata, 1981).

A maioria dos decaimrentos alfa e beta deixa o núcleo final em um estado excitado.

Estes estados excitados decaem rapidamente para o estado fundamental através da emissão de um ou

mais raios gama.

A radiação gama é, portanto, uma radiação eletromagnética emitida

espontaneamente pelos núcleos atômicos quando estes decaem de estados excitados nucleares para

estados menos excitados, conforme a figura 5.

E , 7i

__ _ _Ef , tf

Figura 5: Esquema de decaimento dos raios gama.

O quantum de energia emitido deve estar de acordo com as condições de

conservação de momento angular e panídadeni.

De modo geral, a radiação eletromagnéfica do núcleo é separada em tipos distintos,

chamados radiação mulipolar. Esta separação é feita de acordo com a quantidade de momento angular L

carregado por cada fton emitido, ou seja, um raio y com uma certa energia pode ser emitido com

diferentes momentos angulares. A probabilidade total de emissão é a soma das probabilidades parciais

de emissão para cada ipo de raio y (raios y com diferentes rnome~itos angulares), sendo que o primeiro

termo não nulo é o que predomina, pois tem a maior probabilidade de ocorrer. Os ftons tem somente

valores inteiros de momento angular L, dado pela regra de seleção, que está de acordo com a

conservação do momento angular J - J•1 L • [11 + Jf 1, onde J e Jf são, respectivamente, os

números quânticos de spins do estado inicial e final, do núcleo emissor.

Entretanto, transições gama entre os estados J = O e Jf =0 são proibidas, pois as

ondas eletromagnéticas são de natureza transversal e portanto não são emitidos fótons com L = O.

As radiações multipolares são caracterizadas pela sua ordem, dada por 2L e essa

ordem representa o tipo de multipolo que é o emissor da radiação eletromnagnética.



Veja-se alguns casos: para uma radiação multipolar com momento angular L=1, tem-

se uma ordem de 21, que representa um dipolo vibrando. Para uma radiação multipolar com momento

angular =2, temr-se uma ordem 22 que representa um quadrupolo vibrando, para =3 um octopolo e

assim por diante. Entretanto, para cada valor de momento angular L, existem duas classes de radiação, a

radiação do tipo elétrica (E) e a radiação do tipo magnética (M). Estas radiações diferem pelas suas

paridades, a paridade do campo multipolar é, então:

para radiação do tipo elétrica ir = (_ 1 )L (19)

para radiação do tipo magnética ir = ( 1) ~ + (20)

Da conservação da paridade para os estados considerados na Figura 5, tem-se:

Az = '(21)

Se A = +1 significa que os estados iniciais e finais tem a mesma paridade

(paridade par) e se Air = -1 significa que há mudança de paridade (paridade ímpar).

Como exemplo, considere um estado inicial de momento angular JA12 e paridade

positiva () e um estado final de momento angular Jf=3/2 e paridade negativa (-), de forma que se terá

para a radiação gana os possiveis momentos angulares 11/2 - 3 /21•< L• 1 /2 +3 /21, ou seja,

L=1 ,2 com paridade negativa. As possíveis transições multipolares serão El e M2, ou seja, uma radiação

elétrica tipo dipolo e uma radiação magnética tipo quadrupolo.

Para transições de multipolo elétrico de ordem 2L a probabilidade de decaimento,

usando o modelo de camadas ou de partícula independente, é dada por (extraido de Kaplan, 1963):

A,= 2,rveSR (22)
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onde A. é a constante de desintegração para o decaimento y com a emissão de radiação EL, v é a

frequéncia da radiação emitida e X =W72c, onde X, é o comprimento de onda da radiação emitida e S é

uma quantídade que depende de L, dada por (extraido de Kaplan, 1963):

L[x 3 x5 .. (2L +] (3)2(3

Para transições de multipolos magnéticos de ordem 2L a probabilidade de decaimento

é dada por (extraído de Kaplan, 1963):

2 ~~~~~( h(24)

onde M é a massa do nucleoni.
De acordo com as equações (15 ) e ( 17 ), para um mesmo momento angular L, a

emissão de radiação de multipolo elétrico é mais provável que a emissão de radiação de multipolo
magnético com segue:

~~~ ~= 4,4À~ (25)

onde foi usado qu hIM = 0,211 X 1o-13 cm e R = I,4AY3 X 1iO1 CM.

A tabela 2 mostra valores teóricos aproximados da meia-vida para o decaimnento 'y

para vários valores de momento angular L. Nesta tabela pode-se observar que para raios y com pequeno

momento angular (=11 ou 2), a probabilidade de decaimento é grande e, portanto, a meia-vida é muito

pequena. Para raios y com momento angular maior que 3, a probabilidade de decaimento torna-se

pequena e consequentemente a meia-vida toma-se grande.



Tabela 2: Valores teóricos aproximados da vida média para o decaimento gama (extraido de Kaplan, 1963)

Tipo de Radiação Mudança no momento Vida média, s

anuar, L: em Energia dos Raios Gama

unidade de h 1,00 MeV 0,20 MeV 0,05 MeV

El 1 3 x10-16 3 x10-14 2 x10-12

Ml 1 3 x10-14 3 x10-12 2x 1010

E2 2 7 x10-12 3 Xl0-8 3 x10-5

M2 2 8 X10- 0 3 x10-6 4 x10-3

E3 3 6 x10-7 5X1J0- 2 8X 102

M3 3 xO-5 6 9x 104

E4 4 6 x10-2 1 105 3 x1010

M4 4 7 1 107 3 x1012

E5 5 8 104 4 x1012 2x 1019

M5 5 9 106 4 x1014 2 x1021
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2.2. Radioatividade Natural

Após ser estabelecida a natureza fsica 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 que cada radionuclídeo é um membro de uma das quatro séries ou

cadeias radioativas, com exceção de poucos radioisótopos de origem cosmogênica.
Na tabela 3, estão relacionadas as quatro séries radioativas, seus nuclídeos iniciais,

finais e seu número de massa.
A série do Netúnio não pode mais ser observada na natureza, devido a este elemento

ter meia-vida menor que a idade da Terra, logo pode ser verificada apenas artificialmente.

Tabela 3: Produtos iniciais e finais das séries radioativas (extraida de Burcham, 1974)

Nome da sélie Número de massa Inicial Período Final

Tôrio 4n 232h 1,4 x 1 iO anos 210Pb

Netúnio 4n+1 237Np 2,2 x 106 anos 2Bi
Urânio 4n-'-2 23U 4,5 x 19 anos -'Pb

Actínio 4n+3 23U 7,2 x 108~ anos 207Pb

Destas séries, a do 2M1 é a menos frequentemente detectada devido à pequena

porcentagem do isótopo na natureza (em uma amostra de urânio natural, 99,27%/1 é constituída pelo mU,

e apenas 0,72% pelo 235U). O decaimento dos núcleos destas séries ocorrem preferencialmente por

emissão de partículas alfa elou beta.

Nas tabelas 4, 5 e 6 seguintes estão listados os membros das cadeias e seus
respectivos modos de desintegração, meia-vida, constante de desintegração e a energia máxima da
partícula emitida.

As figuras 6, 7 e 8 mostram a variação no número atômico e no número de massa

segundo a lei de deslocamento de Soddy, para cada uma das cadeias do Urânio, do Actinio e do Tório.
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Tabela 4: Lista dos membros da cadeia do Urânio, com o modo de desintegração, a meia-vida, a constante de
desintegração e a energia da particula emitida (Kaplan, 1963; Firestone, 1999).

Elemento desintegração meia-vida cte desint. s-1 Energia partícula
92U38 4,5x1 09 anos 4,88x1 0-18 4,2 MeV
goTh234 24,1 dias 3,33x10-7 190 keV
91Pa234 1,18 min 9,77x10-3 2,32 MeV
91Pa234 j6,7 horas 2,88x10-5 1,13 MeV
92U234__ a2,5x1 05 anos 8,8x1 Q-14 4,768 MeV
goTh23 a 8x 104 anos 2,75x1 0-13 4,68 MeV
88Ram at 1620 anos 1 ,36x1 0-1 1 4,777 MeV
86Emm a3,82 dias 2,lxl0-6 5,486 MeV
84Po218 a, ~3,05 min 3,78x10-3 a: 5,998 MeV

________ 26,8 min 4,31x10-4 700 keV
85At

218 1______ ___2__ s0,4 6,63 MeV

831 214 a, ~19,7 min 5,86x10-4 a: 5,51 MeV
____________ ___________ f30: 3,17 M eV

84PO214 a1 ,64x10-4S 4,23x1 03 7,683 MeV
8111210 1,32 min 8,75x10-4 1,9 MeV

82Pb10 19,4 anos 1,13x10-9 17 keV
&3Bi210 5 das 1,6x10-6 1,155 MeV
8.4P0 210 a138,3 dias 5,8x1 0- 5,3 MeV
8íTP'2 6 4,2 min 2,75x1 0-3 ~ 15 e
82PbD estável __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tabela 5: lista dos membros da cadeia do Actin lo, com o modo de desintegração, a meia-vida, a constante de
desintegração e a energia de particula emitida (Kaplan, 1963; Firestone, 1999).

Elemento desintegração meia-,vida te desint, s-1 _ Energia Particula
________5 7, 1x108B anos 3,09x10-17 4,559 MeV

goTh231 25,6 horas 7,51x10-6 300 keV
giPa231 aX 3,43x104anos 6,4X10-13 5,046 MeV

89AC22a,71321,6 anos 1 ,02x10-9 a: 4,94 MeV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 : 4 6 keV

goTh227 a18,17 dias 4,41 x 10-7 6,03 MeV
87Fr22,3 22 min 5,25x10-4 a: 5,34 MeV

___________ 13~~: 1,2 M eV
BsRa23a 1 1,68 dias 6,87x 10-7 5,864 MeV

85At219 a, 130,9 min 1,26x10-2 a: 6,39 MeV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 : 1,7 M eV

86Emn219 a3,92 s 0,177 6,81 MeV
83Bi2a, 5 8 min 1,44x10-3 : 2,25 MeV

84P0215 a131,83x10-3s 3,79x102 ax: 7,526 MeV
: 0,72 MeV

82Pb211 36,1 min 3,2x1 Q-4 1,39 MeV
8At215 a104S 7X1 03 e

83Bi211 , 32,15 min 5,28x1 0-3 a: 6,75 MeV
__________ _______________ 13~~: 0,579 M eV

_________ a0,525 1,33 7,442 MeV
81Tla)7 f i 4,79 min 2,41x10-3 1,44 MeV
82Pb

2
D
7 estável _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Tabela 6: Lista dos membros da cadeia do Tório, com o modo de desintegração, a meia-vida, a constante de
desintegração e a energia da particula emitida (Kaplan, 1963; Firestone, 1999).

Elemento desinteraão Meia-vida cte. desint. s-1 energia parficula
9OTW~ 1,39x1010anos 1,58x10-18 4,007 MeV
88RaM 6,7 anos 3,28x1 0- 40 keV
8oAC228 6,13 horas 3,14x10-5 2,18 MeV
gOThg 8 a1,91 anos 1,15x10-8 5,423 MeV
88Ra224 a3,64 dias 2,2x1 0-6 5,681 MeV
wEmi22a 51,5 s 1,34x1 02 6,28 MeV
a8ipo216 a 30,16 s 4,33 6,774 MeV
82Pb12 10,6 horas 1,82x10-5 580 keV
85At216 a3x10- 4s 2,3x1 03 7,79 MeV
83Bi212 a 360,5 min 1 ,91X1 0-4 a: 6,086 MeV

_______ ____ _ ______ ____ 1: 2,25 M eV

84P0212 a3x1 0-7 s 2,31x106 8,78 MeV
8,11218ff 3,1 min 3,73x10-3 1,79 MeV
82Pb2m) estável __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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238 U

234 Th 4u

230 mh&

CO' 226 Ra

,0222 Em

E 218 P 
z__

210 T1I: -Pb1 -Bi - .po

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Número atômico
Figura 6: Variação no número atômico e no número de massa para a cadeia do Urânio segundo a lei de

deslocamento de Soddy (extraida de Kaplan, 1963>.

235 -u

231 Th- "a

CO227 Ac: -Th

E 223

o 219

E 215 _A

Z 211

207

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Número atômico

Figura 7: Vadiação no número atômico e no número de massa para a cadeia do Actinio segundo a

lei de deslocamento de Soddy (extraida de Kaplan, 1963).
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232 Th'

228

03224 Ra"'
E

I)220

-0 216 ~A

ED 212 B-,:-P

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Número atômico
Figura 8: Variação no número atómico e no número de massa para a cadeia do Tório segundo a lei de

deslocamento de Soddy (extraída de Kaplan, 1963).

Existem, ainda, alguns elementos radioativos naturais que não estão incluídos nas

séries radioativas, e que são de fundamental importância para este trabalho. Estes elementos tem

origem cósmica, os quais serão vistos no item 2.2.1. Alguns destes elementos estão na tabela 7. Dentre

eles o mais encontrado é o potássio natural existente no concreto e outros materiais de construção,

apresentando 0,012%/ do radioisótopo 4 K, o qual decai com uma meia vida de 1,3 .109 anos através do

esquema da figura 9.

~~E.C. (11%)9%

l46OkeV

4OCa

o

Figura 9: Esquema de decainmento do 401<
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Tabela 7: Materiais radioativos naturais não incluídos nas séries radioativas (extraido de Burcham, 1974)

Perodo (anos) Radiação Energia da Particula observada (MeV)

40K ~1,3 x109 f3(CE) 1,32
5OV ~5 X10 15 J-(CE) 1,1 9 ;2,39

8%R 5 x 1015 fr0,273
1151ri 6 x1014 fr0,6

138-a 1 x 1011 fr(CE) 0,21

144Nd 3 x1015 a 1,8

147SM 1,3 x 1011 a 2,2
176Lu 4,5 x 1 010 fr(CE) 0,43

187Re 4 x 1012 0,043

2.2.1 Radiação Çôsmica

A radiação cósmica primária, a qual pode ter onigem solar ou galáctica, é constituída
de partículas carregadas e ons pesados com energia cinéfica extremamente alta. Na sua interação com

a atmosfera, uma grande quantidade de partículas secundárias é produzida, induindo mésons 7r,

elétrons, prótons, nêutrons e ftons, com energias que alcançam até centenas de MeV (Knotl, 1989). No
topo da atmosfera este fluxo é constituído de prótons (85%), partículas alfa (14%) e núcleos de número
atômico entre 3 e 26 (1%).

O estudo dos raios cósmicos é importante, pois eles tem uma contribuição
considerável no espectro de fundo das medidas de radioatividade natural. Na tabela 8 apresentam-se as
linhas observadas em um espectro de fundo medido durante 24 dias, dando destaque para a origem das
linhas e a taxa de contagem, utilizando um detetor de GeHP. Pode-se ver que 14 das 22 linhas são
originadas pela radiação cósmica.

Essas partículas são extremamente energéticas, possuindo uma energia média de 1O

GeV e na sua interação com os núcleos atómicos dos gases da atmosfera produzem outras partículas.
Dessa forma, ao nível do mar, cerca de 75% da radiação cósmica é constituída de múons que resultam

do decaimento dos mésons 7r. O restante é constituído essencialmente por elétrons e fótons.
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Como o campo magnético desvia articulas carregadas, a intensidade da radiação

cósmica é mínima na região do equador e máxima nos plos, devido ao campo magnético terrestre. A

intensidade da radiação cósmica a 2000 e 3000 metros de atude é, respectivamente, cerca de duas a

três vezes maior que aquela ao nível do mar (kumno, 1998). Somente 0,1% são prótons constituintes'da

radiação cósmica primária a grandes altitudes. A produção de nêutrons por múons é grande

especialmente se elementos de alto Z estão presentes.

Considerando os métodos para dtectar os raios cósmicos é necessário levar em

conta três componentes: os nudeons, uma componente "suave" (principalmente elétrons, psitrons e

fótons) e uma componente dura' (principalmente múons). A componente "suave" é facilmente absorvida,
isto é, em uma pequena espessura, aproximadamente 10 mm de chumbo, a radiação é quase totalmente

absorvida, enquanto a componente "dura" necessita de uma grande espessura para ser pouco atenuada.
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Tabela 8: Raios X e Raios Gama encontrados num espectro de fundo registrado por 24 dias, com suas respectivas
energias, origens e taxas de contagem (extraida de Mouchel, 1992).

Energia (keV) Radionuclideo Origem Taxa de Contagem (s1')*

53,3 73Gem Cósmica 0,00058 ( 2)

66,8 73Gem Cósmica 0,00078 ( 2)

72,8175,0 PbKdI PbKai1 Cósmica 0,00350 (4)

85/87 Mpbi/ PbKp2 Cósmica 0,001 76 ( 3)

138,8 75Gem Cósmica 0,00055 ( 2)

159,7 7lGem Cósmica 0,00016 (1)
198,8 75Ge Cósmica 0,00047 ( 2)
277,4 2TI Cadeia do Tórno 0,00021 (1)

295,2 2%Cadeia do Urânio 0,00026 (1)

351,9 214Pb Cadeia do Urânio 0,00020 (1)

511,0 Aniquilação Cósmica 0,01075 (7)

569,6 207Pb Cósmica 0,00025 (1 )
596 74Ge(n,n') Cósmica 0,001 80 ( 3)

609,3 214Bi Cadeia do Urânio 0,00025 (1)

661,7 137CS Contaminação 0,00009 (1)

669,9 63UCósmica 0,00014< 1)
693 72Ge(n,n') Cósmica 0,00240 ( 3)

803,3 2wPb Cósmica 0,00032 (1)

838,0 Não identificado 0,00021 (1)

899,0 Não identificado 0,00021< 1)
962,0 63CU Cósmica 0,00021< 1)

2614,7 20TI Cadeia do Tório 0,00008 (1)
50 -3000 Espectro Total 0,510 (1)

O número entre parênteses fornece a incerteza estatistca do úlImo diio mostrado.
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2.3. Radioatividade Artificial

A descoberta de Curie e Joliot, em 1934, onde os produtos de algumas

transformaçõe nucleares induzidas são radioativos, iniciou uma nova etapa na física nuclear. Em seus

estudos, descobríram que o bombardeio de partículas a sobre núcleos de elementos leves pode originar

elementos radioativos, da o nome radioatividade artificial. Descobriu-se, ainda, que reações nucleares

induzidas por prótons, dêuterons, nêutrons e fótons também podem resultar em produtos radioativos.

Os radionuclídeos artificiais podem ser caractedzados por sua meia-vida e pela

radiação que emitem, analogamente aos radionuclideos naturais.

A figura 10O mostra um gráfico dos radionuclideos artificiais e naturais conhecidos.

s50

28

20

8 úwud ~ n
2

2 8 20 28 :50 82 126

Figura 10: Diagrama dos nuclideos ilustrando os limites de estabilidade das particulas. A área escura representa os
núcleos estáveis ou núcleos de meia-vida multo longa encontrados na natureza e a área sombreada é a região dos

núcleos sintetizados em laboratório (extraida de Mueller, 1993).



9 u4am d eezi 23

2.3.1 FalloutFRadioativo

Os testes supeiciais das bombas nudleares ou o vazamento de reatores nucleares

ocasionaram o surgíiento de vários elementos radioativos artificiais, encontrados atualmente em todo o

globo terrestre devido ao ufaJlouf.

Quando a explosão nuclear ocorre, uma nuvem de gás e vapor, a alta temperatura, é
produzida. A altura e o diâmetro da nuvem dependem da potência da bomba nuclear.

A explosão de armas nucleares de potência menor que um megaton, na superficie

terrestre, produz uma nuvem que atinge apenas a troposfera, sendo que os fragmentos maiores caem à

terra por efeito gravitacional provocando o fallout7 local poucas horas depois da explosão, numa
extensão de alguns quilômetros ao redor do ponto da explosão. Os firagmentos; menores que alcançam a
troposfera são transportados ao redor do globo terrestre pelos ventos, que tem sentido predominante de

oeste para leste, sendo depositados na superficie terrestre pela precipitação atmosférica numa faixa de
200 a 3Qa a partir da latitude onde ocorre a explosão, num período de 4 a 7 semanas (Glasstong, 1964).

A explosão de armas nucleares de potência maior que um megaton, na superficie

terrestre, produz uma nuvem que atinge a estratosfera, onde os ventos tem sentido de leste a oeste. Os
fragmentos menores ficam bastante tempo na estratosfera devido esta ter movimento lento e pouca
umidade, impedindo a precipitação destes fragmentos. Estes fragmentos são transferidos para a
troposfera terrestre no inicio da primavera, quando ocorre o surgimento da desconfinuidade na
tropopausa, devido à sua elevação pelo aumento da temperatura do ar.

Devido a essa elevação da tropopausa, o material radioativo é depositado no solo
pela incorporação de ar da estratosfera inferior para a troposfera e a formação de nuvens nesta região,
seguida da forte precipitação associada à primavera. Este é o mecanismo responsável pelo maior «faílour
neste período. No equador a tropopausa não sofre desconfinuidade e é muito mais elevada que na zona

temperada. Devido à ocorrência de temperaturas altas e relativamente unifórmnes, a concentração dos
produtos de fissão na região do equador é muito inferior às encontradas a médias latitudes (Glasstong,

1964). O tempo entre a injeção dos produtos de fissão na estratosfera e o "fallout" decorrente, varia de 5
meses até 5 anos ou mais, dependendo da latitude, da altitude e da estação do ano onde ocorreu a

explosão. Esse tempo é mais curto quando ocorre longe do equador e entre o final do outono e inicio do
inverno, e mais longo quando ocorre próximo do equador e no meio da primavera.
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A figura 11 mostra um gráfico da deposição de 137Cs, incluindo o pico referente ao

acidente de Chernobyl (em 1986), que contribuiu para um "fallout" local, não atingindo todo o globo

terrestre.
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Figura 11: Deposição global de 137Cs devido ao "fallout" radioativo

O "fallouf 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, como mostra a

figura 12.

Eventos locais como o de Chernobyl tem um impacto significante na região onde

ocorreu o acidente, ou seja, na região do "fallouf local, mas tem impacto limitado nas taxas de "fallout"

global.
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Figura 12: Deposição global de W0Sr do "fallout` radioativo no hemisfério norte e no hemisfério sul. O 137Cs é igual a
1,45 vezes o N0Sr em formação.

Em uma escala global, a incorporação dos elementos radíoativos na biosfera provém

da deposição dos elementos da atmosfera para a superficie da Terra, ou seja, através do "failoul" como

foi visto. Desta forma, após o fallout, o transporte dos elementos radioativos no ambiente envolve a

transferência entre três componentes primárias: vegetação, solo e água.

O esquema da figura 13 descreve o ciclo de incorporação de radionuclideos no solo

até a absorção pelo homem, ou seja, através de que meios o homem ingere material radioativo.
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Figura 13: Caminhos dos radionuclídeos no ambiente ate a ngestão pelo homem.
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2.4 Radionuclídeos de interesse específico em alimentos e no ambiente

Considerando a exposição interna a partir da ingestão de alimentos e de água, e a
contaminação de materiais ambientais levando à contaminação dos alimentos, os radionuclideos mais
importantes numa liberação de um reator de urânio no ambiente São: 134CS, 137CS ( 37m13a), 1311 e outros
emissores gama, os emissores beta &9Sr, wSr e triflo, e os emissores alfa 2-1PU, 924OPU, 241Am e 242CM

(IAEA, 1989).

Em geral, os radionuclideos de maior importância na contaminação de alimentos e

amostras amnbientais são:

Ar 1311, 134CS, 137CS

Água 31-, 89Sr, 9OSr , 1311, 134CS, 137CS

Leite 89Sr, 9OSr , 1311 134CS, 137CS

Carne 134CS, 37CS

Outras comidas 89Sr, 9'Sr, 34CS, 137CS

Vegetação 89Sr, 9OSr , 5Zr, 95Nb, 103Ru, 1 6RU, 1311, 134CS, 37CS, 41lCe, 44Çe

Solo 9OSr, 134Ç5 , 137CÇ~ 23Pu, 239+240pu, 241AMn, 242CM
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2.5 Doses máximas permissíveis de radioatividade em alimentos

O acidente nuclear de Chemobyl em 1986 causou o espalhamento de uma grande
quantidade de radionuclídeos no ambiente. Radionuclideos como o 134C e 37Cs ainda hoje são

detectáveis em certos alimentos devido à contaminação no solo e a deposição na vegetação.

Com isso a comunidade Européia foi forçada a rever as doses máximas permitidas
de radioatividade em alimentos. Foram estabelecidas as concentrações de aividades permissíveis,
expressas como a soma de 134Cs e 137ÇS~ comno sendo 370 Bqlkg para o leite, seus derivados e alimentos
para bebês e 600 Bq!kg para outros alimentos (extraido de Beljaars et aí., 1995).

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) no Brasil, estabeleceu em 1988, os
limites de atividade mostrados na tabela 9:

Tabela 9: Limites de Radioatividade para Leite em pó e outros produtos. extraido de CNIEN,1988)

PRODUTO RADIONUCLIDEO NIVEL ~ÁIMO ( Bqlkg)
Leite em pó 134CS e 137CS 3700'

Demais produtos 134Cs e 137Cs 600

*a) o leite com niveis de radiação, devido aos radioisótopos de Césio,

infeniores a 370 Bqlkg de pó pode ser imediatamente liberado para

consumo.
b) O produto que apresentar níveis de radiação entre 370 e 3700 Bq/kg

de pó, somente pode ser liberado para o consumo após detalhada

avaliação sócio-econômica.
c) Em hipótese nenhuma deve ser consumido leite cujos níveis de

radiação estejam superiores a 3700 Bq/kg de pó.



3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Alimentos de exportação do Paraná

A escolha dos alimentos exportados a serem analisados foi realizada a partir de uma

pesquisa incluindo todo tipo de mercadoria exportada pelo Porto de Paranaguá, maior porto da região sul,

de onde os alimentos paranaenses são exportados. As tabelas 10 e 11 apresentam os dados de
199112000, respectivamente para granéis sólidos e líquidos (extraído de wwwpr.gov.br/portos). Neste

trabalho foram escolhidos os alimentos que mais se destacaram pelo volume de exportação.

Tabela 10: Movimentação de cargas - Por tipo de mercadorias

199112000 (em toneladas)

Granéis Sólidos

Mercadorias Sentido 1991 1992 1993 1994

Soja EXP 1.052.828 1.482.516 1.860.311 2.263.939
Farelo EXP 5.166.647 5.382.478 5.397.452 6.558.201
A çúcar EXP __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Milho EXP -

1995 1996 1997 1998 1999 2000
1.342.114 1.953.015 4.079.253 4.176.814 3.529.812 4.646.346
7.100.840 6.683.197 5.362.774 5.137.754 4.332.439 3.820.404
155.051 450.295 755.036 1.605.977 1.936.435 1.062.796

________ 193.331 255.102 8.839 1.967 55.888
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Tabela 1 1: Movimentação de cargas - Por tipo de mercadorias

19911000 (em toneladas)

Granéís Líqtidos

Mercadorias Sentido 1991 1992 1993 1994
óleo Vegtal EXP269.232 301.988 286.294 814.430

Deriv. Petróleo EXP 204.971 76.067 274.757 182.085
Prod. Químicos EXP _________ 4.898 23.298 11.377
Água p/ Navios EXP 94.511 111.989 101.077 106.557

1995 1996 1997 1998 1999 2000
997.062 804.139 659.306 814.226 912.458 742.271
64.558 102.008 66.865 87.473 96.579 79.148
18.305 8.085 19.248 11.042 29.032 42.608
95.266 108.401 93.592 88.456 44.114 64.805

Nos itens a seguir serão discutidos alguns dos artigos utilizados nas análises realizadas

neste trabalho.

3.2 Medida e cálculo da radioatividade em amostras alimentares

RAMACHANDRAN & MISI-RA (1989) fizeram medidas de radioisótopos naturais em
alimentos da dieta diária indiana (arroz, trigo, vegetais, carne e outros). Foram encontrados os

radionuclideos 4K, m2 Ra e 22Th, cujas atividades viaram de 45,9 a 649,0 Bq/kg, 0,01 a 1,16 Bqlkg e

0,02 a 1,26 Bqlkg, respectivamente. Foi utilizado detector de Nal(TI).
DURIC & POPOVIC (1 997) calcularam os fatores de contaminação gama parciais em

alimentos por 4K,131 134CS, 137Cs e lt0Ru e os fatores de contaminação gama totais para leite em pó, trigo

e outros, ogo após o acidente nuclear de Chernobyl. As amostras foram importadas de vários países
europeus. A atividade dos radionuclídeos foi determinada por um detector Ge(Li) com 230/o de eficiência
relativa e espectrometria gama padrão. A atividade do 40K nas amostras variou de 96 a 611 Bq/kg.

COOPER et a. (1992) estudaram, após o acidente nuclear de Chernoby, os
radionuclideos presentes em alimentos e amostras da dieta total coletadas em comunidades selecionadas

na região da antiga USSR. Os nveis de radioatividade da dieta total (amostras homogeneizadas) foram

usados para calcular as doses internas, as quais variaram de < 0,1 a 12 mSvlano. O radionuclídeo mais
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significante encontrado foi o 137ÇS, cuja avidade variou de 609 a 131000 Bq/kg. As medidas foram
realizadas com um detector de Ge(Lí) de 1 9%/ de eficiência relativa.

HOSI et ai. (1994) calcularam o nvel e a distribuição do fallout atribuido ao acidente

nuclear de Chemnobyl, amostrando alimentos produzidos em várias regiões da Ucránia, Bielorússia e
Federação Russa. Mediram a atividade do 137CS, 134CS, 90Sr, 1291, 23Pu, 239,240Pu e 1271 (estável) em

amostras de leite, trigo, centeio, água, cogumelo e solo. A atividade do 137CS foi 960 e 1210 Bq/kg para as
duas amostras de solo e 6110O Bq/kg para os cogumelos. Utilizou-se de um detector de Ge com 1 0% de

eficiência relativa ao Nal(TI) para a medida dos isótopos do Cs.
VASZARI et aí. (1992) determinaram a radioatividade de 22 espécies de cogumelos da

Hungria. Foram medidos os radionuclídeos de 137CS, 134CS 4 K, 11OmAg beta-total e 90Sr. A atividade do 40K

variou de 704 a 2234 Bqlkg. Foi usado um detector de GeHP com 30,9% de eficiência relativa.

Durante 7 anos após o acidente nuclear de Chernobyl, DARKO et aí. (1 996) avaliaram a
contaminação de 137Cs e 134Cs em amostras de alimentos importados para a população de Gana, como
carne, leite, cacau, cereais, açúcar e outros, usando espectrometria de baixa atividade. As medidas foram
realizadas com béquer Marinelli e geometrias de 15 a 75 mL, usando um detector de GeH-P. As atividades

anuais medidas variaram de 128,5 ± 26,0 Bqlkg (leite - 1988) a < 1,0 Bqlkg (amostras em geral - 1994)

para o 1 Cs e 429,0 ±80,3 Bqlkg (leite - 1988) a < 1,5 Bqlkg (amostras em geral - 1994) para o 137CS.

MELQUIADES & APPOLONI (2001 b) realizaram medidas de radioatividade em leite em
pó produzidos na região de Londrina, PR, por espectrometria de alta resolução, usando um detector de
GeH-P. Foram realizadas medidas preliminares para definir o tipo da blindagem do sistema, a geometria do
recipiente da amostra (béquer Marinelli de 2,1 L), o tamanho da amostragem e a correção de auto-
absorção. Foi possível medir os radionuclídeos 4OK, 137Cs e 208T1, cujas atividades foram 475 Bqlkg, 6,2
Bqfkg e 2,6 Bqlkg para o leite Polly, e 489 Bq/kg, 9,1 Bqlkg e 2,2 Bqlkg para o leite Cativa,
respectivamente. O teste de comparação média de Tukey foi usado para checar a repetibilidade das

medidas.



3.3 Medida de auto-atenuação e testes de geometria

Baseados na medida de 70 fontes-padrão radioativas com diferentes densidades de

matriz e diferentes formas, BOSI-KOVA & MINEV (2001) calcularam as correções de auto-atenuação do

raio gama necessárias na determinação da atividade por meio de espectrometria gama. As medidas foram

realizadas com um detector de GeHP de 24,9% de eficiência relativa, com béqueres Marineili de 450 cm3 e

1000 cm3 e amostras com densidades de 0,04 a 2,0 gM3. Foram realizadas descrições sobre a

dependência da eficiência do pico total com a densidade e a dependência da correção de auto-atenuação

com a energia do fóton.

VENTURINI & NISTI (1997) calcularam as correções de auto-absorção a serem

aplicadas na espectromnetria gama de amostras ambientais com densidades na faixa de 0,42 a 1,59 gImL,

quando a curva de eficiência é experimentalmente determinada para uma amostra de água medida na

mesma geometria que a amostra. Foram utilizados frascos Marinelii de 1 L e frascos de polietileno de 1 00

mL. As medidas foram realizadas com detector GeHP, modelo GEM - 151 90.
PARK & JEON (1995) estudaram a auto-absorção e efeitos de soma coincidência

originados de medidas de atividade em béqueres Marinelli de 450 mL, 1 L e 2 L com um detector de Ge,

com 30% de eficiência relativa. Os efeitos de auto-atenuação com a vadação da densidade de amostras

radioativas em cada tipo de béquer Marinelli foram medidos em função da energia do raio gama. Os
resultados foram comparados com valores calculados por modelo matemático.

DEBERTIN & REN (1989) desenvolveram um modelo matemático para calcular as

correções para auto-atenuação e efeitos soma-coincidência para medidas em diferentes béqueres Marinelli
usando um detector de Ge. Fizeram medidas em amostras com densidades de O g(cm3, 0,77 glcm3 e 1,6
g/cm3 para três geometrias diferentes, obtendo a vardação dos fatores de correção. Checou-se o modelo

com medidas usando soluções padrões.

Baseados em simulações Monte Cajio, SIMA & DOVLETE (1997) desenvolveram um

algoritmo para calcular os efeitos de auto-atenuação em espectrometria gama. Usaram composições

padrões para amostras ambientais e alimentares de várias densidades, com geometrias cilíndricas e

béquer Marinelli, utilizando detectores de Ge(Li) e GeHP.

MELQUIADES & APPOLONI (2001c) mediram a influência da auto-absorção no cálculo

da atividade para o 40>K (1 460,8 keV) e para o 2Tl (2614,47 keV) em amostras de leite em pó. As medidas

foram realizadas em 5 béqueres Marinelli com diferentes graus de compactação, usando um detector de
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GeHP. Obteve-se a eficiência de detecção versus densidade e calculou-se o fator de correção de auto-
atenuação versus densidade. Os resultados obtidos mostraram que este fator deve ser considerado nos
cálculos de atividades.

ABBAS (2001) desenvolveu expressões matemáticas diretas para calcular a eficiência
do fotopico, as correções de coincidência e auto-absorção da fonte para casos com detectores de GeHP e
fontes béqueres Marinelli (10 a 500 mL). A auto-absorção da fonte é determinada calculando o
comprimento da trajetória do fõton no volume da fonte. Calculou-se também a atenuação dos fótons pela
parede do béquer Marinelli e o material protetor do detector.

3.4 Limites de detecção

YAABE & NEILSON (1965) discutiram medidas com espectrometria gama quando as
atívidades dos radionuclideos de interesse estão na mesma amplitude do «background" natural do sistema
de detecção. Foi analisado o problema da amostra estar ou não realmente contaminada, verificando o
limite mínimo de detecção dos radionuclideos e o efeito Compton no limite mínimo. O método consiste
numa subtração de espectros modificada para análise quantitativa de espectros de raio gama para 137ÇS,

95Zr/fiNb e 4>K. A geometria utilizada foi o béquer Marinelli de 3,7 L, com um detector de Nal(TI).
A ocorrência na literatura de definições limitadas, numerosas e inconsistentes do limite

de detecção levou CURRIE (1968) a reexaminar as questões sobre a detecção e a extração do seu sinal.
Definiu então três níveis limites: 1.ç - limite de decisão, o qual decide se o resultado indica ou não uma
detecção; LD - limite de detecção, procedimento analitico para saber se o resultado foi transmitido para
detecção e LQ - limite de determinação, procedimento suficientemente preciso com uma estimativa
quantitativa satisfatória. Foram desenvolvidas equações para estes limites, utilizando um tratamento com a
distribuição de Poisson considerando a presença ou ausência de interferências, obtendo expressões para
vários casos imites.



4. METODOLOGIA GERAL

4.1 Sistema de detecção e geometria

4. 1.1 Equipamentos do laboratório

Para a coleta de dados foram usados os seguintes módulos eletrônicos:
1 ) Fonte de alta tensão, cuja função é alimentar o detector. A fonte usada é o modelo Ortec 659 com

capacidade de fornecer 5000V.

2) Amplificador linear, modelo Ortec 673, para processar os sinais vindos do pré-amplificador do detector.
Ele tem a função de dar forma e ganho de amplitude ao pulso medido, proveniente do sinal de carga
coletado. Um fator importante a ser considerado na escolha do amplificador é o tempo de formação do
pulso, que deve ser selecionado para oimizar a perfórmance total quando altas taxas de contagens
precisam ser medidas. Para detectores de Ge coaxiais, a constante de tempo para otimizar a resolução

está entre 2 -4 ps. Entretanto, se as taxas de contagens são maiores que 200 s-1, constantes de tempo

de 2 jis ou maiores contribuem para a produção de pile up e para as incertezas no cálculo das áreas dos

picos, devido a distorções na sua forma. O tempo de formação do pico do amplificador utilizado é 0,5 lis.

O amplificador, modelo Ortec 673, possui dois estágios de ajuste de ganho, um grosso e um fino, que
juntos fórnecem uma faixa de ganho de 5 a 750 vezes. Pode-se ainda escolher a polaridade do pulso de
entrada vindo do pré-amplificador, para positiva ou negativa, e também selecionar a forma de saída do
pulso para unipolar ou bipolar.

3) Placa multicanal, modelo EG&G Ortec Trump-8112 ( multichanel buifer - MCB ), acoplada a um
computador PC, com capacidade de ajuste para 8192, 4096, 1024 e 512 canais, com software
MAESTROTM modelo A65-B3I, versão 3.2.

4) Gerador de pulsos, modelo EG&G Ortec 419, ulizado, para determinar o FWHMV da eletrônica. Ele é
conectado ao pré-amplificador e gera um pulso que passará somente pela eletrônica. O gerador de
pulsos utilizado tem a possibilidade dos seguintes ajustes: a polaridade dos pulsos, positiva ou negativa;

a voltagem de referência pode ser interna ou externa; o pulso pode ser de freqaência alternada ou de



9fd1,e 9 ~ 35

oscilação interna, o tempo de subida do pico pode assumir desde um valor mínimo, até 20, 50, 100 ou

250 nis e a altura do pulso variada de O a 1 V em passos de 0,2 V.

5) Osciloscópio, modelo Tektronix TDS 220, ligado na saida do amplificador para analisar a forma do pico

de saida, O osciloscópio usado é do tipo digital, de tempo real com largura de banda de 100 MHz, taxa

de amostra de 1 GSIs e extensão de registro de 2500 pontos para cada canal.

O esquema da figura 14 mostra o diagrama de blocos da eletrônica. Seu funcionamento

básico pode ser descrito da seguinte forma: o cristal do detector absorve a energia de um raio gama ou de

um raio X incidente e produz um pulso de corrente, cuja energia é proporcional energia absorvida. Em

seguida o pulso inicial de carga formado no detector e no pré-amplificador, que está acoplado junto ao

detector, adquire a forma gaussiana e é amplificado no amplificador. Os pulsos de saída deste amplificador

vão para o analisador multicanal, onde são classificados e armazenados de acordo com sua altura. Assim um

espectro adquirido pelo analisador multicanal representa o número de contagens por canal como uma função

da altra do pulso ou da energia.

GERADOR DE
PULSOS

D~~r de GeHp
CoaxialtipoPPRÉ- AMPLIFICADOR

45.5 X43~~~5 RElI ~Moydelo Ortec 673 Aodelo &o'tec

Efiriãarel. 10%

FONTE DE ALTA OSCILOSCÓPIO

Figura 14.- Esquema de blocos para os componentes da eletrônica utilizada.



9~~~~Utod~~~~~~~/~~~~ c~~~~~t ~~36

4.1.2 Ajustes na eletrônica nuclear de aquisição de dados

Os dados foram adquiridos com os equipamentos descritos no item anterior e com os

devidos ajustes especificados a seguir:

1 ) A fonte de alta tensão foi utilizada em 3000 V.

2) O amplificador foi ajustado com um fator de ganho fino de 0,723 e um fator de ganho grosso de 20, com

o circuito de entrada analisando pulsos de entrada positivos e resultando em pulsos de salda unipolares.

3) O analisador multicanal foi utilizado no aJuste de 8192 canais para a aquisição dos dados.
4) As especificações do gerador de pulsos fibram: polaridade positiva, voltagem de referência interna,

frequência alternada e tempo de subida de 50 nis.

4.1.3 Detector de germânio hiperpuro - GeHP

O detector utilizado é do tipo GeHP, ou seja, é um detector semicondutor constituído de

um cristal de Germânio hiper puro. As impurezas ainda restantes no cristal, no caso, são receptores

(«buracos'), assim as propriedades elétricas do cristal semicondutor são do tipo - p.
O cristal é como um diodo, capaz de suportar alta voltagem à temperatura criogênica.

Sob estas condições, os pares elétron-buraco produzidos pela absorção de um raio X ou um raio gama são

direcionados para os contatos opostos por um campo elétuico. O pulso de corrente induzido é analisado por
um pré-amplificador sensivel a carga que produz um pulso de voltagem de saída com altura proporcional à

energia do fõton incidente.

A geometia do cristal é coaxial e de extremidade fechada, o que resulta num detector

com volume ativo maior e reduz as correntes de fuga. O cristal tem um diâmetro igual a 45,5 mm e

comprimento de 43,5 mm, envolto em uma camada protetora de aluminio com espessura 1,27 mm e a uma

distância de 3 mm do cristal. A espessura da região de depleção varia de 500 a 800 mícrons.

A faixa de energia dos raios gama analisados pelo detector varia de 40 keV a 1 MeV. O

detector pode trabalhar com uma tensão de polarização de até 3500 V. No presente caso, utilizou-se de uma

diferença de potencial de 3000 V como descrito no item 4.1.2.
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4.1.3.1 Resolução em energia

A resolução em energia de um detector está relacionada com a largura à meia altura do

pico, FWHMV (fuíl width at half maximum"), que o detector exibe para uma determinada linha de energia.

Quanto menor é a largura a meia altura do pico, melhor é a habilidade do detector em identificar a energia da
radiação incidente.

A resolução em energia total, apresentada por um detector de germânio, é determinada
normalmente pela combinação de três fatores: disfribuição estatisflca do número de carregadores de carga,

variação na eficiência de coleta de carga e contribuição do ruído eletrônico. A largura máxima à meia altura

(FWHM)T de um pico típico no espectro, devido à detecção de um raio gama monoenergético, pode ser

escrita como (KNOLL, 1989):

(FwHMg = (FWHMvÍ),:> + (FWUM»' + (FWzMY (26)

O primeiro destes termos, (FwHMX, representa a flutuação estatistica no número de

carregadores de carga criados no detector e é dado por:

(FWRvf), = (2,35)2 F eE (27)

onde F é o fator de Fano, e é a energia necessária para criar um par elétron-buraco e E é a energia do raio

gama.

A contribuição do segundo termo, (WlIM)x, é devido à coleta incompleta de carga e

é mais significativa em detectres de volume grande e campo elétrico baixo. O terceiro fator, (FwHE ,

representa os efeitos de borda em todos os componentes eletrônicos que cercam o detector, ou seja, é a

contribuição do ruído eletrônico. Este termo é medido uilizando um gerador de pulsos, que é ligado ao pré-
amplificador e cujo sinal de saida passa por todos os componentes eletrônicos. O pico do sinal do gerador de

pulsos é comparado com o pico do sinal vindo do detector e com isso determina-se a largura devida somente

ao detector, demonstrado no espectro da figura 1.
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Figura 15 - Espeto comparativo entre o pico de 661, 62 keV do 137Cs e o pico do pulsador

O term (FWHM», segue o padrão ajustado pelo comportamento da eficiência de

coleta de carga e, de acordo com ZULLIGER et ai. (1 969), sua contibuiçâo na resolução em energia total de

um detector de Germánio é menor que 1% para energia maiores que 50 keV e confinua decrescendo para

energias mais elevadas. Assim o term (FWTJM» será desprezado nas considerações deste trabalho.

Considerando o termo (FWIIM = O e uma vez que foram medidos o (Fwu )' e o

(FWUM»Y, a contibuição devido à flutuação estatistica no detecto (FWLM),2 pode ser calculada

usando a seguinte equação:

(Fw1fM)D = (FWHMW (E WTJM (28)

A tabela 12 mostra os valores weiientais obtidos; com um fonte de 152Eu para os
fatores que contribuem na resolução em energia do detector ufflizado.
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Tabela 12 - Contribuição do FlMiM na resolução em energia do detector de GeH-P em valores absolutos e percentuais

Energia Contribuição Total Contribuição Total Contribuição da Contribuição da
"' 2Eu [keVl (JFJIJv) - lkev (FWuM). - keVi2 Eletrônica Estatisfica

________ ~~~~~(F»WHM - [keV]2 (FwHM) - eV]2

1408,12 1,95 3,8025 2,1025 (55%) 1,7000 (45%)
1112,23 1,81 3,2761 1,9044 (58%/) 1,3717 (42%)
963,94 1,76 3,0976 1,7956 (58%) 1,0320 (420%)
344,28 1,39 1,9321 1,7956 93% 0,1365 (/o)

4.1.3.2. Eficiência de detecção

A eficiência de detecção é a capacidade dos detectores de produzir um pulso de saída
para cada quantum de radiação que interage com o volume ativo do detector. Para detectores de radiação

secundária (radiação eletromagnética e particulas sem carga), que é o caso deste trabalho, a eficiência de
detecção é menor que 1 00/o devido ao fato de que radiações secundáiias têm um livre caminho médio muito

grande, podendo passar pelo detector sem interagir ou interagindo parcialmente com o seu volume ativo.
A eficiência de detectores de radiação secundária pode ser dividida em três classes:

eficiência absoluta, eficiência intrmnseca e eficiência relativa. A eficiência absoluta é definida como a razão
entre o número de pulsos registrados no detector pelo número de quanta de radiação emitido pela fonte. A

eficiência intrínseca é a razão entre o número de pulsos registrados no detector pelo número de quanta de
radiação incidente no detector. A eficiência relativa, no caso, para detectores de germánio é a razão da
eficiência absoluta do detector pela eficiência absoluta de um detector de cintilação de Nal(Tl) de 3" x 3" a 25
cm de distância da fonte, comno definido em Standard Test Procedures fr Germanium Gamma-Rays
Detectorsw (l.E.E.E., 1971). A eficiência relativa do detector de GeH-P utilizado neste trabalho é 100/o, de

acordo com o certificado fornecido pelo fabricante.



4.1.3.3 Blindagem do sistema de detecção

Torna-se necessária a utilização de uma blindagem no sistema de detecção devido ao

continuo bombardeio de radiação que atinge a superficie terrestre, proveniente de raios cósmicos e de raios

gama de fontes naturais e artificiais. Isto faz com que exista um espectro de fundo em todas as medidas. As

fontes dessa radiação de fundo podem ser os materiais constituintes do detector, dos equipamentos ou da

blindagem localizada ao redor do detector. Um exemplo é o potássio natural presente no concreto e em

outros materiais de construção, que apresenta uma linha de 1460 keV bastante destacada no espectro de

fundo.

Quando se analisam fontes com alta taxa de emissão, o espectro de fundo não interfere

relevantemente. Porém, na análise de baixa emissão de radiação ou de amostras ambientais, o fundo

contamina todo o espectro. Para que a contribuição dos raios gama externos (espectro de fundo) seja mínima
no espectro da amostra ou da fonte analisada, é preciso fazer uma blindagem para o sistema

detectorlrecipiente de detecção.

O material mais usado em castelos de blindagem é o chumbo, devido ao seu alto número
atômico e sua alta densidade. No entanto, existe ainda a possibilidade da emissão de radiação por traços de

isótopos radioativos encontrados no chumbo e pelo fato da radiação cósmica, ao interagir com a blindagem

de chumbo, formar radiação secundária. Normalmente usam-se outros materiais menos densos, justapostos

à parede interna dos blocos de chumbo em ordem decrescente de densidade ou número atômico.
As paredes da blindagem utilizada neste trabalho tem a seguinte seqüência: chumbo (50

mm), ferro (2,5 mm), alumínio (2 mm) e acrílico (2 mm), conforme mostrado nas figuras 16 (vista total) e 17

(vista detalhada).

4.1.3.4 Expressão para atividade

A atividade de um dado radionudiídeo depende de váiios fatores, conforme a equação

abaixo, (IAEA,1 989):

AÁ NL (29)
C.P M.t
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onde:

A --> é a atividade da amostra em Bq/kg

NL --> é o número de contagens lquido medido sob o fotopico

,- -> é a eficiência de detecção do sistema (número 1)

Py-> é a probabilidade de transição absoluta por decaimento gama através da energia selecionada para c

(número 1)

m --> é a massa da amostra em quilogramas

t --> é o tempo de medida em segundos

O número de contagens depende da eficiência de detecção, que, por sua vez, depende
da quantidade de radiação que atinge o detector e sua energia. Esta quantidade de radiação depende do

fator de absorção (ver item 5.4), das dimensões e da densidade da amostra.

4.1.3.5 Limite mínimo de detecção

O limite mínimo de deteçã de um espectrómetro de raios gama é a medida de sua
habilidade em detectar um raio gama na presença de interferência da radioatividade natural e do

espalhamento Compton de raios gama de alta energia origíinados na fonte.
Quando uma amostra é introduzida no detector, a equação usualmente associada com o

limite mínimo de detecção (LLD) é expressa pela equação(30), com 95%/1 de confiabilidade (IAEA, 1989).

LLD = NL.(30)

onde NLi representa a área líquida mínima do espectro medido, dada por:

N~, 4, F (31)

onde Fc é o fundo Compton na região da linha gama de interesse no espectro da amostra considerada.
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Como pode ser visto na Equação (30), os fatores que influenciam o limite de detecção

são a eficiência de contagem, a quanUidade da amostra, o tempo de contagem associado ao fundo e o valor

do fundo.

Para baixos limites em um processo de medida, é necessário introduzir três níveis

específicos (Curnie, 1968):

Lc - Lime de Decisão: O qual decide se o resultado indica ou não uma detecção;

LD - Limite de Detecção: Procedimento analítico para saber se o resultado foi

transmitido para deteçã;

LQ - mite de Determinação: Procedimento suficientemente preciso com uma

estimativa quantitativa satisfatória.
Para isto, consideramr-se as expressões de trabalho para radioatividade:

L,= 2,33jÊX (32)

, = 4,65Vii~ (33)

14,1Vfj (34)

Na ausência de flutuações estatisticas e outras variações instrumentais, L pode ser zero,

e alguma contagem positiva pode ser interpretada como uma evidência de atividade real, portanto Lo pode

ser analisado como o número mínimo de contagens necessário para assegurar uma taxa falso-positiva não

maior que 5% e LD como o número mínimo de contagens para uma taxa falso-negativa não maior que 5%/l,
quando o sistema é operado a um nível critico de Lo (NL Lc), segundo uma distribuição Gaussiana.

Para o cálculo dos limites acima em atividade, deve-se ainda dividir as equações (32 a

34) por s,.P 7,.t.m.
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4.1.4 Geometria do sistema

Béquer Marinelli

Detector de Gel--P

Blocos de Madeira

Figura 16 - Esquema da geometria do sistema de medidas,

Na figura 16, pode-se ver um esquema completo de toda a geomnetria do sistema,

incluindo, posição do detector, geometria da blindagem e geometria da amostra.
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A blindagem do sistema é composta por:

> Tijolos de Chumbo

>Placas de Ferro

Placas de Alumínio

>Placas de Acrílico

Figura 17 - Composição da blindagem.

A geometria da amostra usada neste trabalho foi do tipo béquer Marinelíl, frascos

cilíndricos dotados de uma reentrãncia também cilíndrica em seu fundo. Este tipo de geometria acomoda

maior volume de amostra próximo ao detector, permitindo posicionar a amostra ao seu redor, e não somente

sobre ele, aumentando desta forma a eficiência de detecção. O volume do béquer Marinelli usado neste

trabalho foi 2,1 litros de capacidade, totalmente preenchido. Um esquema do béquer com suas dimensões são

mostradas na figura 18. Foram utilizados béqueres Marinelli de 2,1 L fabricados pela Ga-Ma & Associates,

NO, de material especial com baixo fundo de radioatividade.
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15.7 e

Figura 18.- Esquema de um bêquer Marineili de 2,1 litros e suas dimensões.
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4.2 Caracterização das amostras

4.2. 1 Etapas de processamento da soja (D'ARCE et ai., [1 9 -J

A matéria-ima

A soja contém aproximadamente 40% de proteína, 20% de lipídios, 17% de celulose e

hemicelulose, 7% de açúcares, 5% de fibras e 6% de cinzas (na matéria seca).

Industrializada, a soja produz óleo comestível, gordura vegetal hidrogenada, margarina,

maionese, lecitina, sabões, farelo tostado, farinha, isolado e concentrado protéicos entre muitos produtos.
Do esmagamento dos grãos obtém-se o óleo bruto e um resíduo de elevado teor

protéico, recomendado para alimentação de animais O óleo bruto ainda necessita de tratamentos
adicionais para ser convertido num produto estável, nutritivo, leve que pode ser consumido na alimentação

ou ser usado para produzir maioneses e margarinas. O processo de refinação inclui deslecifinização

(degomnagemn), neutralização, branqueamento e desodorização. As diferenças nas composições do óleo

bruto e refinado estão mostradas na tabela (1 3):

Tabela (13) - Composição Média do óleo Bruto e do óleo Refinado de Soja ( Fonte: PRYDE, 1 980).

óleo bruto óleo refinado
Triglioerideos (%a) 95 -97 > 99
Fosfatideos (%) 1,5 -2,5 0,003 - 0,045
Matéria insaponificável (%) 1,6 0,3
Esteróis (%) 0,33 0,13
Tocoferóis(%/) 0,15 -0,21 0,11 -0,18
Hidrocarbonetos (O) 0,014 0,01
Ácidos graxos livres 0,3 - 0,7 < 0,05
Metais: Ferro (pprn) 1 - 3 0,1 - 0,3

Cobre (ppm) 0,03 - 0,05 0,02 - 0,06
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Industrializacão

O grão colhido no campo é enviado diretamente às indústrias ou para as cooperativas,

onde sofrem um pré-processamento que compreende pré-limpeza e secagem, seguido de estocagem até a
hora da comercialização.

O preparo dos grãos obedece ao seguinte esquema:

a) Quebra dos grãos
A retirada das cascas favorece a obtenção de farelo de alto teor protéico com

possibilidades de adição controlada destas ao farelo.

b) Cozimento ou pré-condicionamento

O cozimento antecedendo a laminação visa tornar a soja seca, que é dura e
quebradiça, em um material mais plástico, fácil de ser lamninado.

c) Laminação
A laminação do grão a flocos finos facilita a extração por solvente, quer pelo efeito de

ruptura das células, quer pela redução das distâncias que solvente e óleo devem percorrer ao se

difundirem para dentro e fora do grão durante o processo de extração.

d) Expansão
Esta fase é desenvolvida em um equipamento expansor-extrusor, tornando a soja

porosa, mais permeável ao solvente e miscelas mais concentradas.
O principio básico dessa expansão está em umedecer o grão moido, aquecer com a

ajuda da fricção do eixo e pela diferença de pressão antes e depois da placa da matriz, obter-se o grão
expandido. Essa propriedade é caracteristica do amido contido no grão.

Extracão do óleo

Os processos de obtenção do óleo bruto podem se resumir em dois: a prensagem em
prensas do tipo parafuso e a extração por solventes orgânicos.

A fase de preparação anteriormente descrita, refere-se à extração por solventes

orgânicos por ser a soja uma semente de baixo teor de óleo.
Os processos e os equipamentos para extração são:
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a) Extração por prensagem

A extração por prensagem submete o material a pressões elevadas, que, vencendo a

resistência de retenção das paredes celulares e partes sólidas, expulsa a fase lquida constituída quase

que exclusivamente de óleo.

b) Extração por solventes

O principio básico desse processo se fundamenta na lavagem da matéria oleaginosa

com solvente, reduzindo o seu teor de óleo e enriquecendo aquele que passa a se chamar miscela.
Posteriormente esse óleo é separado por diferença de ponto de ebulição.

Extração Intermitente
A extração intermitente é feita por meio de uma bateria de extratores que se compõe de

uma série de 3 a 6 tanques extratores cilíndricos, podendo chegar a 10 unidades conforme a capacidade
da indústria.

Extração Contínua
A extração contínua é realizada em vários tipos de extratores, de tipo longo ou de

esteira perfurada e rotocélulas.

Além disso, o óleo de soja contém uma série de compostos fosfatídeos, denominados
conjuntamente leciina comercial', que devem ser separados do óleo bruto. Por essa razão, uma

instalação de extração de óleo de soja pode contar com equipamento para recuperação da lecitina, que
constitui a primeira fase da refinação.

Decioma-iem

Deslecifinização, degomagem ou desmucilaginação é o nome dado à operação de

recuperação da lecítina, assim como de outros fosfatídeos do óleo bruto.

O óleo bruto sendo armazenado com as gomas e as mucilagens provoca a formação de
deposições nos tanques. Esse resíduo depositado contém uma considerável quantidade de óleo o que

incorre em altas perdas de óleo. Desta forma, aconselha-se proceder à degomagem" antes da
neutralização ou refinação cáustica.

Para a operação, cerca de 1 a 2% de água, ou o equivalente à quantidade de gomas, é

adicionado ao óleo filtrado ainda quente da destilação do solvente ou aquecido a 8000 para a operação,

em uma câmara de mistura, por 1 5 ou 30 minutos. Os fosfatídeos se hidratam, tornam-se insolúveis, e
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podem ser removidos por centrifugação. O óleo é secado em secadores a vácuo, resfriado e conduzido

aos depósitos de óleo degomado.

Subprodutos do processo de extração do óleo

A extração do óleo conduz obtenção de subprodutos de valor comercial. Uma

tonelada de grãos fornece aproximadamente 200 litros de óleo, 720 quilogramas de farelo, 50 quilogramas

de cascas e 6 quilogramas de gomas.

Farelo

Hoje, normalmente, o farelo é quase todo granulado. A granuladora recebe
normalmente o farelo quente com a umidade adequada e transforma-o em pequenos cilindros de alguns
milímetros de diâmetro, endurecidos e de superficie normalmente lisa. Isto dá grande facilidade para o

transporte a granel. No caso de não se pretender granulá-lo, deve-se moê-lo.
A polpa de soja (flocos) ao sair do extrator é denominada lex, na linguagem industrial. O

Iex após tratamento nos dessolvenfizadores, tstadores e secadores, denomina-se farelo de soja tostado,
de alto valor alimentício, de grande potencial econômico e de industrialização.

Conforme a exigência da comercialização ou por conveniência de transporte, o farelo

pode ser encontrado na forma de flocos, moido ou granulado.

Refinacão

A etapa de refinação do óleo de soja pode ser entendida como um tratamento de

purificação do óleo, que visa remover os ácidos graxos livres, gomas e fsfatídeos, matérias corantes,

matérias insolúveis, deposições e outras matérias insaponificâveis, com um mínimo possível de perdas,
mantendo, ao mesmo tempo, aquelas caracterIsticas que notabilizam o óleo de soja.
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Neutralização

A operação de neutralização consiste em fazer reagir todos os ácidos graxos livres com

um alcali, que é a soda cáusfica. Da reação que ocorre entre ácidos graxos e soda há a formação de sais

orgânicos de sódio ou sabões.

Além disso, os fosfatideos e gomas absorvem o alcali e coagulam-se, por degradação

ou por hidratação. Muito da matéria corante é degradada, absorvida pelas gomas ou solubilizada pelo

alcali, e a matéria insolúvel é carregada pelo material coagulado.

Na prática, procura-se usar uma quanUidade suficiente de hidróxido de sódio para

produzir a cor desejada no óleo.

Clarificação

Com a neutralização, muito da matéria corante do óleo de soja foi carregada por

adsorção com a borra, porém a intensidade da coloração do óleo ainda deve ser reduzida. Além disso, a
práUica de clarificar o óleo melhora seu sabor, odor e a estabilidade oxidativa do óleo desodorizado.

A clarificação, branqueamento ou descoramento do óleo visa, através de um processo

fisico de adsorção, eliminar as matérias que conferem coloração aos óleos vegetais. Essas substâncias

adsorventes são silicatos hidratados de aluminio, silicatos de magnésio e carvões ativados.
Os principais pigmentos encontrados no óleo de soja incluem carotenos e xantofilas,

que atribuem as cores amarelo e vermelho ao óleo, e as clorofilas ou derivados como a feofitina, que
conferem cor verde. Grãos de soja que tenham sido expostos às intempéries no campo, após aflngida a
maturidade ou que tenham sofrido danos pelo calor, provocam o aparecimento de uma cor vermelho-

escuro ao óleo, enquanto grãos que sofreram uma geada ou tenham sido colhidos verdes tornarão o óleo

verde, de dificil clarificação.

Desodorizacão

A desodorização deve ser a última operação de refinação do óleo, pois visa a retirada,

por meio do calor, de substâncias voláteis que lhe conferem odor e sabor. A operação consiste,

essencialmente, numa destilação por arraste de vapor.
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A concentração de substâncias odoriferas num óleo de soja refinado é da ordem de

0, 10%, que pode ser reduzida a zero se bem conduzida a operação.

4.2.2 Etapas de processamento do açúcar (MARAFANTE, 1993)

Recebimento

O sistema de recepção de cana compõe-se de:

a) pesagem da matéria prima;

b) amostragem e análise;

c) descarga.

Preparo da cana

A cana (colmo da cana) é consUituída por uma parte dura (casca e nós), que contêm

cerca de 15% do caldo, e uma parte mole (medula), que contém 85% de todo o suco extraido.
O preparo consiste em picar e desintegrar a cana, rompendo as células que contêm o

caldo rico em açúcares. Essa operação facilitará a extração do caldo pela moagem, aumentará a

capacidade das moendas e produzirá um bagaço de melhor aceitação à embebiçâo.

O caldo misto de cana é obUido pelo processo de esmagamento da cana-de-açúcar,
efetuado nos ternos de moenda ou lixiviação em difusores.

Moendas

São equipamentos desflnados à extração do caldo de cana, consfltuidos, basicamente,

por três cilindros (terno), sustentados por uma estrutura metálica denominada castelo' e dispostos de
maneira a formar um triângulo, quando unidos por linhas retas imaginárias.

O bagaço que deixa um terno da moenda é conduzido à entrada do terno seguinte por
esteiras transportadoras intermediárias, geralmente de borracha.
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Embebição

No processo de moagem, a cana desfibrada é submetida a sucessivas prensagens, nas

quais se extrai 600/ de todo o caldo contido no interior de suas fibras. Os 40% restantes caracterizam-se por

conter grande quantidade de açúcar que não é extraida do bagaço por simples prensagem.

Ao adicionar-se, de forma uniforme, água ao bagaço, esta penetrará no interior das

fibras, diluindo o caldo ali contido, que será retirado ao passar pelo rolo subseqaente, extraindo-se maior

quantidade de açúcar.

PeneiraQem do caldo

O caldo de cana extraído pelas moendas contém certos materiais em suspensão que
devem ser removidos pela peneiragem, sendo esta a primeira operação de purificação. Dentre estes
resíduos, estão a areia e a terra, que a lavagem da cana não conseguiu tirar, e o bagaço fino, conhecido

omro bagacilho.

As peneiras mais utilizadas em usinas são as do tipo cush-cush, vibratória e estacionária.

Métod de difusão

O processo de extração sólido-líquido é também chamado difusão'", e aplicado em
equipamentos chamados diflusores".

O processo consiste na extração da sacarose contida nas células da cana-de-açúcar,
através da lavagem em contracorrente.

Antes da extração pelo difusor, a cana deve ser preparada igualmente à das moendas, ou

seja, passar pelo processo de desnaturação mecânica, no qual, por intermédio de picadores (facas) e

desfibradores, as células contendo sacarose são abertas para facilitar a extração.
As células que não foram abertas pelo processo anterior passam pela desnaturação

térmica, que, por ação do calor, torna possível a extração da sacarose.

Este fenômeno se dá dentro do diflusor, sempre mantendo o caldo em recirculação em

tomo de 700C.
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Aquecimento do caldo

O caldo misto é aquecido pelo vapor de escape e/ou vegetal em rocadores de calor do
tipo tubular, denominados aquecedores, até a temperatura de 90 a 150Ç* Nesta temperatura, o caldo estará
adequado à decantação e pasteurização, isto é, praticamente isento de bactérias contamínantes não

esporuladas.

O aquecimento proporciona também a degradação das proteínas do caldo da cana,
ocasionando menor formação de espuma nas domnas, durante a fase de fermentação tumultuosa.

O caldo, após a caleagemn, deve ser aquecido em torno de 10500, a fim de que a
floculação dos seus colôides se processe com maior eficiência e rapidez, visto que o calor é o ftor
complementar da operação de clarificação do caldo, após ter sido tratado.

Deve ser mantido um correto controle da temperatura do caldo a clarificar, pois se ele
estiver aquecido acima de certos limites poderá aparecer cor durante esse processo.

O caldo de cana, após sofrer o tratamento térmico e químico, é posto em repouso para
que haja remoção das impurezas por floculação e posterior sedimentação.

Objetivos da clarificação:

Precipitação e coagulação tão completa quanto possível dos colõides;

Rápida velocidade de assentamento;

*Máximo volume de borras;

Borras densas;

Produção de um caldo o mais claro possível.

Tratamento do caldo

O objetivo da adição de cal ao caldo é conseguir a sua purificação para posterior uso,
seja na fabricação de açúcar ou de álcool. É um tipo de purificação que apresenta baixo custo. A quantidade
de cal usada é, em média, 800 g de CaO por tonelada de cana.

Quando uma certa quantidade de leite de cal é adicionada ao caldo misto aquecido, a
formação de precipitados pode ser observada - no começo em pequena quantidade, mas com partículas
muito volumosas. Continuando a adição de cal, maior lórmação de flocos pode ser observada, favorecendo,



inclusive, a sedimentação. Após um certo tempo de sedimentação, o precipitado vai ao fundo e o caldo torna-
se claro. As impurezas suspensas concentram-se no fundo.

Portanto, a calagem objetiva aumentar o pH do caldo pela adição de cal e garantir a
presença de ons Ca2+, que irão precipitar-se juntamente com o fosfato existente no caldo.

E fundamental o controle rigoroso do pH para evitar a inversão da sacarose quando o
caldo é submetido a uma alta temperatura em meio ácido. A taxa de inversão, para um mesmo pH do caldo,

aumenta com a elevação da temperatura.

Filtração

A decantação separa os caldos tratados em suas partes:

a) caldo claro, que é sobrenadante;

b) lodo, que se espessa no fundo do decantador.
O caldo claro segue para a desfilaria, enquanto o iodo deve ser filtrado para que se

separe o caldo do material precipitado, contendo os sais insolúveis e bagacilhos.
A elevação da temperatura das borras tem um efeito positivo sobre a filtração,

acelerando o processo. Esse fato ocorre porque a viscosidade e a densidade do caldo decrescem à medida
que a temperatura se eleva. Assim sendo, é preferivel filtrar a temperaturas elevadas, acima de 800C.

Sulfitacão do caldo

O emprego de S2 prende-se à produção do açúcar branco para consumo direto
produzido na própria usina. O processo de sulfitação baseia-se na formação de sulfito de cálcio, que é um

sal pouco solúvel e, posteriormente, será removido do fluxo de fabricação. Todavia, parte da cal usada
combina-se com os ácidos orgânicos, resultando na formação de outros sais.

Ações do anidrido sulfuroso
As ações que ocorrem a partir do uso do anidrido sulfuroso podem ser assim

resumidas:
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a) Purificante - ao se aplicar o anidrido sulfuroso ao caldo bruto, observa-se que pequenas

partículas vão se transformando em volumosas massas de flocos, com variáveis densidades;
as mais pesadas sedimentam e as mais leves fazem um movimento de ascensão. Os
precipitados formados são constituídos, principalmente, de matéria orgânica.

b) Decorante - ocorre devido à propriedade redutora do S2, baseada na liberação de
hidrogênio, o qual reduz as substâncias coloridas. Essa descoloração é temporária, pois o

caldo sulfitado exposto ao ar vai gradualmente se oxidando pela absorção de oxigênio,
retornando à cor primitiva.

c) Neutralizante - ação neutralizante de S02 é utilizada quando se adota o processo de defeco-

sulfitação.
Os sais formados com a cal são praticamente insolúveis em meio neutro ou alcalino.

d) Fluidificante - o ácido sulfuroso reduz a viscosidade do caldo pela precipitação de certos

colôides, fazendo melhorar a decantação e a qualidade do caldo para a evaporação e o
cozimento.

e) Preservativa - o anidrido sulfuroso é um poderoso antisséptico, evitando o desenvolvimento de
microorganismos prejudiciais.

f)Precipitativa - ocorre pela reação entre o anidrido sulfuroso e a cal, dando formação a um sal

pouco solúvel em meio neutro e alcalino, o sulfito de cálcio.
g) Inversiva - o anidrido sulfuroso, em condições específicas, pode provocar a inversão da

sacarose em glicose e levulose.

Recomenda-se que a sulfitação se processe a baixa temperatura e o mais rápido possível.

Clarificacão

Potencial zeta e objetivos da clarificação

Quando se tem diferentes particulas do caldo em contato, estabelece-se uma diferença

de potencial que é acompanhada por uma separação de cargas.
Partículas muito pequenas, de dimensões coloidais, num meio lquido, contêm a sua

própria carga e mais a da dupla camada rígida. Essa concentração de cargas forma um campo elétrico, e

se estabelece uma diferença de potencial que varia linearmente na dupla camada e assintoticamente na

camada difusa, sendo esta última a variação do potencial zeta.
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A maioria das partículas dispersas no caldo carrega uma carga negativa. A repulsão

eletrostática entre partículas assegura que uma coagulação espontânea não ocorra; portanto, a dispersão

se mantém estável. O potencial zeta da dispersão acaba sendo uma medida indireta da força repulsiva

entre as partículas, ou seja, a medida do potencial elétrico em torno destas.
A alteração do potencial zeta, levando-o a valores próximos de zero, corresponde a

remover a resistência à aglomeração das partículas.

Os três estágios básicos da clarificação são:

a) reduzir o potencial zeta das partículas dispersas para valores próximos de zero, para garantir a

coagulação;

b) permitir que as partículas coloidais neutras formem aglomerados (floculação primária);

c) agrupar os aglomerados para formar grandes flocos (floculação secundária) que sedimentam

rapidamente, arrastando as impurezas.

CoaQulacão e floculacão

Em caldo de cana, as partículas diferem amplamente em composição e tamanho, e

estas, consequentemente, mostram uma larga faixa de velocidades de sedimentação. As partículas

maiores são instáveis em suspensão por muitas horas. Assim, para ocorrer uma rpida fase de separação,

é necessário que exista uma agregação entre as partículas.

Devido ao caráter anfótero (capacidade de reagir com ácido ou base) dos materiais
proteinicos adsorvidos, o ponto isoelétrico pode ser atingido simplesmente abaixando o pH da suspensão

até que a ionização dos grupos negativos seja conlida, e estes sejam suficientes para balancear os grupos
positivos existentes.

O ponto isoelétrico para o caldo de cana está situado na faixa entre 2,5 e 4,0 pH.

Concentração

A concentração visa à evaporação da maior parte da água contida no caldo. Efetua-se

em duas fases. Na primeira, chamada evaporação, o caldo é concentrado até a consistência do xarope com

52 a 650 brix, e , na segunda (cozimento), ele é concentrado até uma consistência muito grossa, com 85 a
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95 brix, a chamada massa cozida", que contém sacarose cristalizada ou cristalizável. A massa cozida, após

passar pelos cristalizadores, irá às turbinas, aparelhos que separam o açúcar-c3ístal do melaço.

Cozimento

O xarope proveniente dos evaporadores segue para os tanques de espera, que

alimentam os ozedores. Coloca-se no cozedor certa uantidade de xarope, que é concentrada até a

supersaturação e aparecimento dos cristais de sacarose. Coninua-se a alimentação da massa supersaturada

com xarope. Os cristais vão crescendo e o volume total aumentando. No final, tem-se massa muito densa,

chamada massa cozida", que contém os cristais de sacarose. Essa massa é descarregada nos

"cristalizadores", vasos geralmente abertos e providos de dispositivos para movimentar a massa - onde se
resfria e se completa a cristalização.

O número de cristais formados (avaliado por meio de amostras) dependerá da «grã" que

se quer no produto final. Desejando-se cristais grandes - «grã grossa", o número de cristais-base, que será

permitido formar-se, deverá ser pequeno, dando-se assim a eles a oportunidade de crescerem mais. Se,

ao contrário, deseja-se grã fina", o número de cristais-base deverá ser grande.

Turbinapem

Para separar o açúcar do mel, as usinas utilizam unicamente turbinas. No Brasil, o açúcar

é lavado nas turbinas para se obter produto mais claro e de polarização mais alta. Para isso, depois que a

parte menos aderente do mel foi separada, põem-se de 1 a 8 litros de água, distribuindo-se sobre toda a
superficie. O fim da lavagem é retirar o mel que recobre os cristais, mas, é claro, dissolvendo também um

pouco da sacarose e, por isso, separa-se o mel de antes da lavagem (mel pobre) do posterior a ela (mel rico).

Depois da água, injeta-se vapor, que refira os últimos traços de mel e favorece a

secagem do açúcar.

Quantidade de mel final

A quantidade de mel final varia entre amplos limites: no Brasil, pode-se considerá-la como

de 16 a 44 litros, ou 24 a 62 kg por tonelada de cana molda. No estado de São Paulo, em média, pode-se
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avaliá-la em 27 a 32 litros, ou 40 a 45 kg por tonelada de cana moída, o que corresponde, a 14 a 20 litros, ou

21 a 29 kg por saco de açúcar produzido.

Utilidades do melaço:

fabricação de álcool e aguardente;

*adubo;

*combustível;

preparo de fermentos prensados;

diferentes indústrias de fermentação: butanol, acetona, glicerina, ácido cítrico;

*obtenção de 002;

*masfiques para fundição;

alimentação humana ou de animais.

4.2.3 Origem das amostras

Foi realizada uma pesquisa sobre o perfil de exportação do Porto de Paranaguá,
situado no Paraná, o maior porto da região sul do Brasil. Foram analisados os alimentos produzidos no
Paraná com maior taxa de exportação: soja em grão, farelo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja
degomnado e açúcar sulfitado. Em função do interesse regional, foram também analisados outros produtos
alimentícios: bala, óleo de soja refinado comercial e chá-mate tostado.

As amostras analisadas estão listadas nas tabelas 14 e 15, com suas característícas
fisicas e dados da empresa produtora.
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Tabela 14 - Caracteristicas das amostras regionais analisadas.

Alimento Produtor Cidade 1 Estado Validade Lote
Bala de Hortelã Marca A Arapongas - PR 16108/02 A

óleo de soja Cooperativa Campo Mourão - 25/09/01 17:31
refinado comercial A PR

óleo de soja bruto Cooperativa Maringá - PR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _

Chá-mate tostado Marca B Curitiba - PR 15109102 259
Chá-mate tostado Marca C Curitiba - PR 30/06/02 006/00-03
Chá-mate tostado Marca D Canoas - RS 08/02 07/2000

Tabela 15 - Características das amostras de exportação analisadas.

Alimento Produtor Cidade Estado Característica de Exportação
Umidade: 14%

Soja em grãos Cooperativa Maringá - PR Impurezas: 1%
B Grãos ardidos: 5%

óleo de soja degomado tipo 1
Acidez, expressa em ácido oléico livre:
máximo 1 %
Umidade e voláteis: máximo 0,2 %

óleo de soja Cooperativa Maringá - PR Impurezas insolúveis em éter de petróleo:
degomado B máximo 0,1%

Lecitina, expressa em fósforo: máximo
0,02%
Matéria insaponificável: máximo 1,5%
Cor Lovinbond, cubeta de 1': máximo de
50 amarelo e 5 vermelho.
Farelo de soja tostado tipo 2
Umidade: máximo 12,5%

Farelo de soja Cooperativa Maringá - PR Extrato etéreo (óleo): máximo 2,5%
B Fibras: máximo 6%

Cinzas: máximo 6%
Proteína: mínimo 46%

_____________ ~~~~~~~Sílica: máximo 0,5%
Açúcar sulfitdo Cooperativa Rolândia - PR Validade: agosto 2002

c Lotes: 500 e 501 Gleba Roland
_____ ____ __ __ ____ _____ ___ _____ ____ Um idade: 0,021%
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4.2.4 Dímensionamento das amostras

Uma das etapas de toda pesquisa científica é determinar o tamanho da amostra que
represente uma população ou lote da amostra considerada. Este dimensionamento é feito através de um

procedimento que envolve a inferência estatistica.

A inferência estatística pode ser dividida em duas grandes áreas: estimação e testes de

hipóteses, que estão diretamente ligadas aos objetivos da pesquisa. A estimação tem por objetivo calcular,

através de dados amostrais, alguma estatística proposta como uma aproximação do parâmetro da

população. Os testes de hipótese tem por objetivo auxiliar os pesquisadores na tomada de decisão com
relação a uma população, examinando uma amostra.

Na fase de planejamento da pesquisa, objetivando a inferência estatística, é necessário

estabelecer o tamanho da amostragem ou o número de amostras. Usar uma amostragem grande, ou seja,
além do necessário, pode ser um desperdício" em relação ao custo, tempo, mão de obra, etc. Por outro

lado, uma amostragem pequena poderá conduzir a resultados inadequados, por não representar

coerentemente o lote considerado.
Considerações estatísticas para a determinação do mínimo de amostras de um dado

lote de material de origem alimentar a ser analisado, realizadas em outro trabalho (Cap.4.2.2, Melquiades,

2000a>, indicaram que 6 amostras de um mesmo lote, previamente homrogeneizado, são suficientes para

representação do lote em nível de 95% de confiabilidade.

Com base nestas considerações foram montados conjuntos de 6 amostras de cada lote
de soja em grão, farelo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja degomado e açúcar sulfitado.



4.2.5 Preparação das amostfras

Os alimentos não precisaram passar por uma preparação, foram medidos n natura
(soja em grão) ou no estado em que são exportados conforme fornecidos, exceto as balas de hortelã, que

foram moidas (por percussão) e peneiradas com uma malha de 9,52 mm.
Foram preparadas seis amostras de cada alimento, todas em béqueres Marineli de

2,1 L completamente preenchidos.

Inicialmente determinou-se a massa do béquer Marinelli, a massa do béquer+ amostra

e, então, a massa da amostra.

Lacraram-se as amostras, vedando-as ainda com filme plástico e finalmente

guardando-as por 40 dias para atingir o equilíbrio secular.

O tempo de repouso da amostra para se atingir o equilíbrio secular é (Bacchi, 1996):

t 8 t2 do núcleo filho (35)

Como a meia-vida do radônio é 3,8 dias, o tempo de repouso estabelecido foi

suficiente.
Para a maioria das amostras o fabricante forneceu a umidade e dados para exportação,

com exceção da bala e do açúcar sulfitado, os quais foram medidos no aboratório. Prepararam-se três
béqueres de cada amostra, a bala com aproximadamente 60 gramas e o açúcar com aproximadamente
100 gramas cada. Mediu-se a massa de cada, sendo esta a massa úmida, colocaram-se as amostras na
estufa a 2000C por 72 horas e, então, mediu-se a massa seca. Calculou-se então a porcentagem de
umidade média do açúcar sulfitado e da bala, sendo que esta última teve o seu volume reduzido durante a

secagem, não possibilitando o cálculo da sua umidade por apresentar resultados incoerentes.

Os valores das respectivas densidades e umidades das amostras estão na tabela 16:
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Tabela 16 - Valores da densidade (p) e umidade em massa das amostras.

Alimento p (cm3) umidade(%
Soja em grãos 0,89k 14
Farelo de so a Q,55 - 12,5

óleo de soja 0,91 6 0,29
bruto

óleo de soja 0,916 0,15*
degornado,
Oleo de soja 0,8 
comercial

Açúcar sullitado 0,8 0,02-
Chá-mate 0,3 ________

Bala de hortelã 0,8 _______

*valores fornecidos pelos fabnicantes
valores medidos no presente trabalho



5. METODOLOGIA DE ANÁLISE

5.1. Análise das amostras

As amostras analisadas fram acondicionadas em béqueres Marineli de 2,1 litros de

volume e com massa lquida variando de 1350 a 1900 g, exceto para o chá-mate tostado que ficou em média

com 600 g. Foi realizada uma medida de 48 h (172800 ) para cada amostra e para o fundo. Para as

amostras de bala de hortelã e chá-mate tostado foram realizadas duas medidas de 48 h. Mediu-se também,

com uma certa freqüência, uma fonte de 1521Eu por 72 h (259200 s) para monitorar a calibração em energia do

sistema e verificar se não ocorreu nenhum problema com a eletrônica ou com o próprio detector. Os

espectros foram obtidos a partir de medidas dos béqueres com amostra (espectro bruto) e, com uma certa

freqüência de um béquer vazio ou de fundo, para medir a radioatividade que não é de interesse para a

medida.

Os espectros brutos foram subtraidos dos espectros de fundo (com o auxilio do software
Maestro - ver item 5.2), obtendo assim os espectros líquidos, os quais são os espectros de interesse por
fornecerem os resultados referentes à amostra pura.

As amostras foram analisadas por espectrometria gama e através da medida da área

liquida sob o pico, do fator de calibração obtido da equação (36) e do P, extraido da Tabela de Isótopos

(FIRESTONE, 1999), foi calculada a atividade dos radonuilideos identificados no espectro. A atividade foi

calculada de acordo com as normas da IAEA (IAEA, 1989).

5. 1.1 Espectrometria gama

A espectrometia gama de alta resolução tem sido utilizada largamente na determinação

de radionuclideos em amostras ambientais, pois é possível determinar os emissores gama diretamente da
amostra. Com este método, obtém-se uma identificação qualitativa dos elementos presentes e a quantidade

do radionudídeo na amostra.
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No entanto, para se obter uma boa análise espectrométrica, é necessário calibrar o
sistema com materiais de referência certificados ou padrões dos radionucildeos desejados. É necessário,

ainda, ajustar parâmetros de acordo com o tipo de amostra (geometria), equipamentos disponíveis, a

composição dos radionuclídeos e a atividade da amostra. O tempo de aquisição de dados varia de acordo

com o limite de detecção desejado, a eficiência de detecção e os radionuclideos de interesse.

5.2 Softwares utilizados

Foi utilizado o software MaestroTm, modelo A65-13I, versão 3.2, acoplado a uma placa

multicanal de hardware específico, que funciona como um multicanal, ou seja, é um instrumento que
seleciona e conta eventos em tempo real. As contagens adquiridas são organizadas em um espectro em
tempo real. Através do software Maestro 3.2 é possível identificar os picos do espectro, sua energia e
radionuclídeo, assim como, utilizando a função ROI, obter a área sob o pico desejado. É possível também

realizar a subtração de espectros, para obter-se o espectro líquido da amostra.

Utilizou-se ainda do software Spedac (SPECTRUM REFORMATING PROGRAM) para

converter os arquivos de espectro CHN, frnecidos pelo Maestro 3.2, para arquivos ASC que podem ser
transferidos para o software Orngin 5.0 (MICROCAL SOF1'WARE, 1997) com o qual foram impressos os
espectros. O software Excel (MICROSOFT, 1997) foi usado como planilha para calcular as atividades e
outras grandezas dos radionuclideos observados.

5.3 Eficiência de detecção

A eficiência de detecção foi medida e calculada em um trabalho anterior

(MELQUIADES, 2000a), desenvolvido com a mesma geometria e sistema de detecção, empregando-se
uma fonte certificada de 15%E, tipo pastilha.

A partir da equação da reta e dos parâmnetros A e B obtidos do gráfico eficiência versus

energia (figura 1 9) referente ao citado trabalho, obteve-se a expressão para eficiência:
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e = e A.EB (36)

sendo s, a eficiência de detecção intrínseca, A e B os parâmetros da regressão linear da reta e E a energia

de interesse (em keV). Os resultados para a expressão acima foram utilizados nos cálculos das atividades

(ver item 4.1.3.4)

Limer Regression for
DitalLaafice:

Y~A+B 5 X

Param Value 5d

-6,0- A 0,29724 0,1759
B .1,05791 0,02707

R. = -0,99772
SD - 0,0.4729, N - 9

-6,5- ~~~~~~~~~~p = 1 271 MA.

-7,0-

-7,5-

-6,0- * * 1 1 

-5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

Figura (19)- Gráfico de eficiência intrínseca versus energia para a fonte de 15Eu

5.4 Cálculo dos desvios

Considerando-se que o tempo de contagem foi longo o suficiente para que o número total
de contagens registradas em cada pico fosse maior que 30, pode-se assumir então a distribuição Gaussiana,

calculando-se os desvios para a atividade e para o limite mínimo de deteçã como segue:

AL
A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(29)

Cs,.t.m
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UA = ~ ~ ~ ~~~U+(37)

LLD= 4'6 -(30)

2 _ 
1 LLD 2 (aLLD 2 (aLu 

2F a. 2

-/2,33 12 + 4,66E 2121 46FY 
- 3~~~~ O+ c\p 3UÍ .s a (38>

u. = 0,0005kg

OÂAL R.- Desvio padrão da área lquida

Da expressão para a eficiência:

dc_ E -1 A

dE

deY
~dE)

2 =5

a,= 5,8x10-7

Calculados os desvios, verifica-se que as expressões gerais se reduzem a:



fLetoot 9à de, &<nd&e' 67

UA = (39)

2,33 J 2 (40)

5.5 Correção para auto-atenuação

A radiação natural que está sendo medida é emitida por todo o volume da amostra
situado no béquer Marinelli e detectada, no caso, pelo detector de GeHP. Parte dessa radiação emitida é
atenuada pela própria amostra e também pelo ar e não é detectada.

Com base neste principio, fez-se uma análise da relação da auto-atenuação ( com a
variação da densidade (p) em vários artigos dando ênfase aos valores referentes às energias de interesse,

sendo estas as que apresentaram atividade positiva nos radionuclídeos. Quatro autores apresentaram
trabalhos que se assemelharam à presente geomebria e resultados, de onde foram extraidos os
coeficientes de auto-atenuação (fa) através da análise descrita a seguir.

A partir dos resultados de VENTURINI & NISTI (1 997), montou-se o gráfico fa versus p

para cada energia. Para cada p referente às amostras deste trabalho, fez-se um gráfico f versus energia.

A partir deste gráfico, extraiu-se o valor de fa para cada energia e cada densidade de interesse.
DEBERTIN & REN (1989), verificou-se inicialmente a dimensão do béquer que melhor

se aproximava ao utilizado no presente trabalho. Com os resultados para este béquer apresentados neste
trabalho, fizeram-se os gráficos energia versus f para as densidades 0: 0,77 e 1,6 g(CM 3. Para cada uma

destas densidades extrairam-se os valores das energias de interesse com os respectivos valores de fa,

fazendo-se novos gráficos de f versus p para cada energia de interesse. Ajustaram-se, então, as curvas

fazendo os gráficos f versus energia para cada densidade, interpolando-se ou extrapolando-se os valores
de fa para as energias de interesse.

BOSHKOVA & MINEV (2001), verificou-se o comportamento dos coeficientes A, B e C

em função de densidades variando, de 0,1 a 2,0 glCM3 para duas geometrias de béqueres Marinelli. Para

cada densidade de interesse, graficaram-se os coeficientes A, B e C em função das geometrias de 450 cm3
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e1000 CM3, extrapolando-se o valor dos coeficientes para 2000 CM3. Obfidos os coficientes para 2000

cm3, calculou-se o valor de fa através de uma equação para as energias de interesse para cada densidade.

Para este caso, para as densidades Ž 0,6 g/cm3 a extrapolação não fórneceu resultados coerentes devido

à diferença no volume da geometria ser muito grande (450 - 1 000 cm3para 2000 CM3).

A partir dos resultados de PARK & JEON (1 995), para densidades de 1,05 a 1,30

glCM 3 em incrementos de 0,05, extraiu-se o valor de fa para as energias de interesse. Fez-se o gráfico fa

versus p para cada energia, extrapolando-se os valores para as densidades menores que 1,05 glcm3 e

finalmente extraindo-se os valores de fa para as densidades de interesse.

Na tabela 17 apresentam-se os valores dos coeficientes de auto-atenuação obticlos a

partir de cada trabalho para as energias e densidades de interesse.

Tabela 17: Valores para o coeficiente de auto-atenuação

p (cm3) E (keV) Venturni & Boshkova & Debertin & Park & Jeon Valor Médio
__________ __________ Nisti M inev Ren _ _ _ _ _

295,14 1,108 1,156 1,122 1,25 1,129
0,3 476,53 1,091 1,128 1,100 1,16 1,106

1237,78 1,058 1,087 1,067 1,16 1,071
1460,78 1,052 1,082 1,065 1,16 1,066

0,6 958,09 1,040 *1,042 1,09 1,041
1460,78 1,031 *1,039 1,09 1,035
768,42 1,027 1,026 1,05 1,0265

0,8 986,67 1,023 1,021 1,05 1,022
1158,35 1,021 *1,021 1,05 1,021

___________ 1721,33 1,016 *1,017 1,05 1,0165
300,24 1,025 *1,024 1,03 1,0245

0,9 1385,13 1,012 *1,013 1,03 1,0125
1460,78 1,010 *1,013 1,03 1 1,0115
1587,86 1,0.10 *1,011 1,03 1,0105

não foi possivel extrapolação coerente para estas densidades
**para esta média não foram utilizados os valores de PARK & JEON (1995), devido à imprecisão com que os mesmos foram

recuperados através da figura do artigo.

Pela tabela 17 verifica-se que quanto maior a densidade do material da amostra, menor

será o fator de correção para auto-atenuação, principalmente para as energias mais altas.

Para o cálculo do valor médio excluiram-se os valores de PARK & JEON (1 995) devido

à imprecisão com que os valores foram obtidos, conforme comentado anteriormente.
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5.6 Correção para efeito soma-coincidência

A soma-coincidência ocorre quando dois ou mais ftons em cascata, emitidos a partir

de um radionuclídeo cujo esquema de decaimento tenha uma transição em cascata rápida, sejam
simultaneamente detectados no tempo de resolução do detector. O grau da soma-coincidência depende do
tipo do esquema de decaimento do radionuclideo e da geomnetria fonte/detector.

O efeito soma-coincidência aumenta conforme a distância fonte/detector diminui, e este
efeito, especialmente para geometria béquer Marineili, o qual é medido a uma curta distância a partir do
detector, deve ser levado em consideração (PARK & JEON, 1 995).

As correções para o efeito soma-coincidência para a geometria béquer Marineli são
tipicamente de 5 a 10% (DEBERTIN & REN, 1989), além de diminuirem com o aumento do tamanho do
béquer (DEBERTIN & JIANPING, 1989; DEBERTIN & SCHOTZIG, 1979).

Dentre os radionuclideos analisados neste trabalho, o mais importante foi o 4'K, de
linha única, sem cascata e, portanto para o qual não é necessária tal correção.

Para os outros radionuclideos, cujas atividades puderam ser determinadas, os desvios
nos valores destas atividades são bem maiores do que as correções esperadas para o efeito soma-
coincidência e por esta razão a correção não foi levada em conta.



6. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

6.1 Resultdos

Como discutido no item 5.1, os espectros lquidos foram obtidos da subtração dos

espectros bruto e de fundo.
Na tabela 18 pode-se verificar os radionuclideos mais relevantes dos espectros de

fundo.

Tabela 18 - Espectro de Fundo

Energia (keV) Núcleo sélie c.P.s.
295,84 214Pb 2 (39 ± 4).10-4
300,24 212Pb 232h (10 ± 4).10-4
463,36 228Ac 23Th (11 ±3).10-4
768,42 2% 2M______(6 2).10-4
1237,78 214B3i ___ __ __ __ __(46 5).10-4
1460,78 4___ __< _ __4___ __K _ __(1136 ±1).1-4

Nos próximos itens serão apresentados e analisados os resultados referentes às

amostras medidas, os valores das atividades e das atividades mínimas detectáveis, seus valores corrigidos

pelo fator de auto-atenuação e seus intervalos de confiança.

6. 1.1 Soja e subprodutos

Apresentam-se nas tabelas 1 9 a 23 os valores de atividades e atividades mínimas

detectáveis dos radionuclideos encontrados nas amostras de soja em grão e de seus subprodutos: farelo

de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja degomado e óleo de soja comercial.
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Tabela 19 - Atividade Média (A) e Limite Mínimo de Detecção
(LLD), referente a 6 amostras de soja em grão.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
Pai Filho (keV) A LL-D

(Bqikg) Blg
23Th 2Pb 239,34 1,4

208T1 277,69 22
228Ac 911,62 4,0
MAC 969,19 ______ 7,3

______ 2 TI 2614,35 __ _ _ _ _ _ 2,0
23U 214Pb 295,85 _______ 1,8

214Pb__ 352,70 2,1
21481 1120,18 1,3
214Bi 1764,70 55

_______ 214Bi 2204,69 3,2
40K - 1460,78 -736±9,0Y 10o

137CS - 661,66 1,1
~ evo padrão da méda

Tabela 20 -Atividade Média (A) e Limite Minimo de Detecção
(LIO>, referente a 6 amosta de farelo de soja.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
Pai Filho (keV) A LLD

________ ~~~(13qlkg> (3g1k9)-
23Th 228AC 463,36 _______ 14

2WI 860,94 29
22BAC 911,62 4,6
M8AC 958,09 6,9 ±4,9' 1 6

MT 2614,35 2,2
23BU 214Bi 1120,18 1,5

214Bi 1764,70 60
40K -1460,78 1423 ±14 1 2

137CS- 661,66 __ _ _ _ _ _ 1,3
* desvo padrão da méda
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Tabela 21 - Atividade Média (A) e Limite Mínimo de Detecção
(LLD), referente a 6 amostras de óleo de soja bruto.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
pai Filho (keV) A LL-D

(B 1kg) (Bgl1k9)
232Th 228Ac 463,36 ______ 7,2

228AC 1587,86 52 ±12' 21
2NTI 2614,35 1,7

238U 24b 295,85 1,5
214% 352,70 _______ 1,7
214Bi 1377,36 0,9

_______ 
214Bi 1764,70 48

_______ - ~1460,78 7,5
137Cs - ~~661,66 _______ 0,8

desvio padrão da média

Tabela 22 - Atividade Média (A) e limite M[nimo de Detecção
(LLD), referente a 6 amostras de óleo de soja degoniado.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
Pai Filho (keV) A 1-1-1

232Th _______ 300,24 1,7± 6,0' 1 3
208T1 860,88 _____ _ 17
228Ac 968,54 5,5
212Bi 509,8 24

208T1_2614 _3 _ _ _ _ _ __ 1,7
238U 21% _ 768,09 44

21461i 1120,18 __ _ _ _ _ _ 0,9
_______ 1385,13 3,4±1,0' 3,1

21% 1764,70 ______ 47
214Bi 1847,39 _______ 6,0

______ 4Bi 2203,69 3,0

40K__ 146078 7,8
137Cs -661,66 0,9

*desvio padrão da média
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Tabela 23 - Atividade Média <A) e Umite Mínimo de Detecção
<LLD), referente a 1 amostra de óleo de soja comercial.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
Pai Filho (keV) A LLID

(Bqlkg) (Bqk9)
737h 28 986,67 0,8+±1,1 3,7

23U 214Pb 352,72 2,6
401(_ -1460,78 __ _ _ _ _ _ 8,8

1137CS 661,8 __ _ _ _ _ _ 1,0
* desvio padrão da média

A seguir apresenta-se na tabela 24 o valor das atividades corrigido pelos fatores de
auto-atenuação, listados na tabela 17:

Tabela 24 - Atividade Média Corrgida (AC) e intervalo de confiança das amostras alimentares.

Amostra Núcleo Núcleo Energia (keV) Ac (Bqlkg) Intervalo de
pai Filho Confianç (Bqíkg)

Soja em grão 40K1460,78 745 ±9,1 742 a748
Farelo de soja 23Th 228Ac 958,09 7,2 ±5,1 4 a10

40K- 1460,78 1473±15 1470 a1476
óleo bruto 23Th 228Ac 1587,86 53 ±12 50 a56

óle 232Th 212Pb 300,24 1,7 ±6,2 O a 4,8
degomado 2 2 4Bi 1385,13 3,4±1,0 0,3 a6,5

óleo comercial m3 Th m2Ac 986,67 0,8±1,1 O a 2,7
*ao nivel de 90% de confiança

Fazendo-se uma análise das tabelas, pode-se verificar que para as amostras de soja
em grão, obteve-se atividade somente para 4QK os quais forneceramn um valor alto. Os outros
radionuclideos permaneceram abaixo do limite mínimo de detecção.

Para o farelo de soja obteve-se atividade para a linha de 958,09 keV do 221Ac, sendo
sua atividade próxima de seu desvio, e um valor considerável para a linha de 1460,78 keV do 401(; quanto
aos outros radionuclideos, todos permaneceram abaixo do limite mínimo de detecção.

Para o óleo de soja bruto, obteve-se somente atividade para a linha de 1587,86 keV do
m2 Ac, cujo valor apresentou um bom resultado. Nota-se a partir desta etapa do pmocessamrento da soja a

ausência do 4OK.
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Para o óleo de soja degomnado, obteve-se uma linha de 300,24 keV do 212Pb, cujo valor

medido permaneceu menor que seu desvio, e uma linha de 1385,13 keV do 2 4Bi, onde sua afividade

permaneceu da ordem de seu desvio.

Já o óleo de soja comercial apresentou apenas uma linha de 986,67 keV do 228Ac em

suas medidas, onde seu valor também foi da ordem do desvio.

Fspe~o Liquido

25M - ~~~~~Soja in natura Espectro Uíquido
- ~~~~~~~~~~~Farelo de soja

IO 15

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a

2o - ~ M a~ o -M

Espectro Liquido Espectro Líquido

Õleo de soja degomado óleo de soja comercial

400

300

1~~~~~~~~~~~
ao~~~~~~~~~~~~~~~o

o a.~O 6; 9;0 o 2000 4000 65000 8000

Figura 20 - Especto das etapas de processamento da soja

Nos espectros da figura 20 pode-se verificar claramente a variação na intensidade da

linha de 1460,78 keV do 4OK, radionuclideo que se apresentou mais importante neste trabalho.

No espectro da soja em grão, verifica-se que a contagem do 40K é da ordem de 3000

contagens/s ou 745 ± 9,1 Bqlkg (tabela 24), após as etapas de processamento, verifica-se mudanças

bruscas nestas taxas de 40K.
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Nota-se, por exemplo, que no processo de separação do óleo e do farelo, existe uma
concentração de 40K no farelo, tendo um aumento em sua contagem e na sua atividade, de 3000 para

aproximadamente 5000 contagensls e sua atividade média corrigida (AC) de 745 ± 9,1 Bqlkg para 1473 +

15 Bqlkg. Já para o óleo de soja degomado, sua taxa de contagem diminui para aproximadamente 200

contagens/s e sua atividade diminui para o limite mínimo de detecção (7,8 Bq/kg). Quanto à última etapa

deste produto, o óleo de soja comercial, verifica-se claramente a ausência de qualquer radionuclídeo com
atividade acima do limite mínimo de detecção, apresentado na tabela 23.

6.1.2 Outros alimentos analisados

Apresentam-se nas tabelas 25 a 27 os valores de aividades e atividades mínimas

detectáveis dos radionuclídeos encontrados nas amostras de açúcar sulfitado, bala de hortelã e chá-mate
(mistura de três marcas do mercado):

Tabela 25 - Atividade Média (A) e Umite Mínimo de Detecção
(LLD), referente a 3 amostras de açúcar sulfitado.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
pai Filho (keV) A LILD

______ _________ B 1k ~(Bqlkg)
23Th 228Ac 582,81 ______ 2,8

228Ac 911,62 _______ 3,6
228Ac 968,55 8,0

21213i 1510,03 27
20Tl 1593,49 ______ 0,9
2"T 2614,35 2,2

23BU - 768,42 11 6±19' 61
214Bi 1158,35 4,0 1,T 4,0
214Bi 1209,17 __ _ _ _ _ _ 5,0

137CS 661,8 _ ____ 1,0

40K -1460,78 _ _ _ _ _ __ 8,6
desvio padrão da méda



Tabela 26 - Atividade Média (A) e Limite Mínimo de Detecção
(LLD), referente a 1 amostra de bala de hortelã.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
pai Filho (keV) A LL--D

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( B glkg) (B glk g )
232Th 28Ac 1588,87 _______ 21

208T1 2614,35 1,7
214Pb 352,72 2,1

238U -768,42 5,9 ±20* 45
214Bi 1120,18 1,0
214Bi 1721,33 0,4 ± 0Q7* 2,2
214B3i 2204,37 3,1

401K -1460,78 _______ 8,8
137CS - 661,66 ______ 1,0

*desvio padrão da média

Tabela 27 - Atividade Média <A) e Limite Mínimo de Detecção
(LLD), referente a 1 amostra de chá-mate.

Núcleo Núcleo Energia Amostras
pai Filho (keV) A LI--D

_________ (Bglkg) ~~(13glk9)
232Th 2Pb 238,27 5,0

228AC 476,53 17 ± 0,4- 34
228AC 910,67 10o
228AC 1588,87 87

_______ "Tl 2614,35 _ _ _ _ _ _ 5,9
214Pb 295,14 2,1 + 22* 4,9

238U 21413i 1237,78 4,3 ±2,2* 4,8
______ _____13 _ 1764,70 149

40K -1460,78 905 ± 39* 27
137CS 661,66 _______ 2,8

* desi paro da média

Fazendo-se a correção dos valores das atividades uilizando os coeficientes de

correção para auto-atenuação da tabela 17, obteve-se os seguintes resultados apresentados na tabela 28:
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Tabela 28 - Aividade Média Conigida AC) e intervalo de confiança das amostras alimentares.

Amostra Núcleo Núcleo Energia (keV) AC (Biqlk9) Intervalo de
__________ Pai Filho __ _ _ _ _ _C n i n (qk g)

Açúcar 238U - 768,42 119 ±20 116 a122
sulfitado 238U 21%B 1158,35 4,1+±1,7 1 a 7
Bala de 238U 24i1721,33 0,4 ± 0,7 O a 2,3
Hortelã __ _ _ _

Chá-mate 232Th 22BAc 476,53 19 ±0,4 17 a 21
238U 214Pb 295,14 2,4 ± 2,5 0,5 a 4,3
238U 214Bi 1237,78 4,6+±2,4 2,7 a 6,5

401K- 1460,78 965 ±42 963 a967
*ao nível de 90% de confiança

Como mostrado nas tabelas, verifica-se que o açúcar sulfitado apresentou duas linhas
com atividade acima do limite minimo de detecção, a linha de 1 158,35 keV do 214Bi, com valor medido da

ordem de seu desvio e uma linha de 768,42 keV do M3U, com valor medido apresentando alt atividade,
mas presente apenas na medida de um béquer de um total de 3 béqueres, não se podendo então ter
confiança neste resultado devido à baixa estatística.

A bala de hortelã apresentou dois radionuclídeos da cadeia do 238U, o 214Bi e o próprio
M3U, mas ambos os resultados apresentaram valores da ordem ou abaixo do valor de seu desvio.

O chá-mate forneceu resultados interessantes, sendo estes uma linha de 476,53 keV

do 228Ac e a linha de 1460,78 keV do 40K cujo valor foi considerável. Obteve-se também duas linhas da
cadeia do 23U, mas seus valores medidos apresentaram valores da ordem ou próximo ao desvio.

1400- ~~~~~~~Esp~cr Líquido
1200 Chá-mlate flSturado

400-

-200

o-200~0

Figura 21 - Espectro do chá-mnate



Na figura 21, apresenta-se um espectro da amostra de chá-mate, onde se verifica

claramente a presença da linha de 1460,78 keV do 41OK, com uma taxa de aproximadamente 1300

contagens/s, cuja atividade, indicada na tabela 28, foi de 965 ±42 Bqlkg.

6.1.3 Limites de detecção

Nos resultados apresentados para os vários alimentos medidos, foram colocados os

valores de LL--D (equação 30, pág. 41) que são equivalentes ao LD (equação 33, pg. 42). A tabela 29

apresenta os valores de afividade para os três Uipos de limites discufidos no item 4.1.3.5.

Tabela 29: Limites crificos de detecção L, LD e Lo para a linha de 1460,78 keV do 40K.

leo de soja bgumto - 37752

ôleo de soja comercial - 44882
Açúcar sulfitado __4_3___6_26

Bala de hortelã -44882
Chá-mate 905 ±39 ______4 ____27_____ 82___

Pode-se ver que a atividade observada para o 40K nas amostras de soja em grão, farelo
de soja e chá-mate é muito maior que os três limites e, portanto, garantindo a qualidade da estimativa
quantitativa.

Para as outras amostras, o limite superior de atividade, do 40)K pode ser tomado como o

valor de LD, de acordo com o discutido no item 4.1.3.5.
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6.2 Comparação com resultados da literatura

Apresentam-se na tabela 30 os valores de atividade encontrados para 232Th, M3U, 40K e
137CS para os alimentos do presente trabalho e alguns resultados de atividades encontrados em artigos na

literatura, para comparação.
Tabela 30 - Resultados obtidos no presente trabalho e na literatura.

Alimento AtividadeÃBqlkg) ______ Referência
MTh _______K 137CS

Soja em grão < 14 < 1,3 745 ±9,1 <51,1 Presente trabalho
Farelo de soja 7,2±+5,1 • 1,5 1473± 15 <!~1,3 Presente trabalho

Oleo de soja bruto 53± 12 •<0,9 <!~7,5 < 0,8 Presente trabalho
óleo de soja • 13 3,4 ± 1,0 • 7,8 < 0,9 Presente trabalho
degom ado __ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _

Oleo de soja < 3,7 < 2,6 • 8,8 < 1,0 Presente trabalho
com ercial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Açúcar sulfitado < 0 9 119 ±20 •58,6 <51,0 Presente trabalho
Bala <51 7 < 1,0 •58,8 <1,0 Presente trabalho

Chá-mate 19 ±0,4 4,6 ±2,4 965 ±42 <2,8 Presente trabalho
Cacau, grãos,

cereais, açúcar, --- < 1,5 Darko et al., 1996
manteiga

Frutas -- < 9,0 Cooper et aí., 1992
Alho -- 27 Cooper et ai., 1992

Pipoca - -23 Cooper et ai., 1992
Cogumelos -- 704 -2234 3 -714 Vaszariet ai., 1992
Leite em pó -- 497 - Duric & Popovic,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 9 9 7
Chocolate -- 125 200 Duric & Popovic,

___________ ~~~~ ~~1997
Leite em pó -- 475 5,1 - 7,3 Melqulades &

___________ ___________ ~~Appoloni, 2001
Farinha de centeio --- 2,7 ± 1,2 Hoshi et aí., 1994

Farinha de trigo --- < 1,0 Hoshí et al, 1994
Cogumelos --- 6110 ±430 Hoshi et al., 1994

Arroz -70,3 -Ramachandran &
___________ Mishra, 1989

Trigo -- 150,8 -Ramachandran &
___________ Mishra, 1989

Batata -- 166,7 -Ramachandran &
_____ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M ishra, 1989

LenUilha -- 650 -Ramachandran &
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ _ _ _ _ _ _ M ishra, 1989



A maioria dos trabalhos utilizada para comparação é referente à medidas de amostras

alimentares após o acidente nuclear de Chemobyl, exceto Ramnachandran & Mishra, 1989, o qual

apresenta resultados para o consumo diário médio de uma dieta indiana, com alimentos produzidos na

índia em 1982, antes do acidente.

Para todos os alimentos medidos no presente trabalho é visível a ausência de
alimentos semelhantes na literatura para comparação, o que dificulta a análise.

Para o 40K, verifica-se que os valores encontrados para soja em grão, farelo de soja e

chá-mate do presente trabalho (os que forneceram afividade mais relevante) estão dentro do intervalo de

atividade encontrado para os cogumelos de 704 - 2234 Bqlkg (Vaszari et aí., 1992). Estes resultados com

cogumelos são referentes a 26 amostras de 22 espécies colhidas de uma floresta na Hungria. Comparando
os alimentos do presente trabalho com os outros resultados da literatura, as atividades são bem maiores,

sendo mais próximas para lentilhas com 650 Bqlkg (Ramnachandran & Mishra, 1989), e do que para o leite

em pó, com 497 Bqlkg e 475 Bqlkg, respectivamente em Duric & Popovic, 1997 (amostras referentes a

diferentes países europeus) e Melqulades & Appoloni, 2001 (amostras de Londrina, PR>, que são da ordem

de 60% em relação aos valores encontrados para a soja em grão do presente trabalho.
Para o 137CS, não se obteve nenhum resultado para o presente trabalho com atividade

acima do limite mínimo de detecção. As aividades permaneceram no limite mínimo de detecção, com
valores comparáveis, em geral, com aqueles obtidos para farinha de trigo no trabalho de Hoshi et aí., 1994,

com atividade < 1,0 Bqlkg, valores obtidos a partir de amostras coletadas na Ucrânia, e com os valores

para amostras mistas de cacau, grãos, cereais, açúcar e manteiga (Darko et a., 1996), resultados

referentes a alimentos importados por Ghana em 1994, apresentando atividade < 1,5 Bqlkg. No trabalho

de Hoshi et ai., 1994, verifica-se também uma grande atividade de 137Cs em cogumelos, cujo valor é de

6110 ±430 Bqlkg. Esses cogumelos apresentaram a capacidade em concentrar 137Cs, mais que o próprio

solo, tornando a sua ingestão altamente prejudicial à saúde.
Os radionudldeos 232Th e 238U não apresentaram altas atividades, a maioria de seus

resultados permaneceram no limite mínimo de detecção ou seus valores foram da ordem do seu desvio,

exceto uma linha do 238U para o açúcar sulfitado, discutido no item 6.1.2. Não se encontrou nenhum

resultado na literatura para estes radionuclideos em alimentos, não havendo a possibilidade então de
comparações, mas visivelmente esses valores são baixos, podendo os alimentos serem consumídos

normalmente,
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Foi verificada a influência da auto-atenuação da amostra e sua variação com a

densidade. O cálculo dos coeficientes segundo a literatura mostrou-se coerente, cujos valores foram

considerados no cálculo das atividades resultando nos valores de atividades corrigidas.
Dentre todas as amostras alimentares analisadas, certamente o radionuclideo mais

importante deste trabalho foi a linha de 1460,78 keV do 40K, por apresentar a atividade mais relevante.

O 40K não apresenta cascata por ser uma linha única, portanto não foi necessária a correção soma-

coincidência. Para os demais radionuclídeos, tal correção seria da ordem do seu desvio, tornando-se

também desnecessária.

Um dos resultados mais interessantes encontrados neste trabalho foi a variação da

atividade do40K nas etapas da soja. Verificou-se que a soja em grão apresenta uma atividade de 745 ±

9,1 Bqlkg de 40K e após seu processamento há uma grande variação nesse valor. O farelo concentra e

praficamente dobra a atividade de 40K, aumentando para uma atividade de 1473 ± 15 Bqlkg, enquanto

na fase de óleo essas taxas são bastante reduzidas (•7,5 Bqlkg).

A avidade de 40K no óleo de soja comercial está no limite mínimo de detecção,

demonstrando que pode ser consumido sem nenhum problema. Já quanto ao farelo de soja, sua alta

concentração e avidade aparentemente toma-se problemática. Infelizmente não se encontraram

dados na literatura como atividades; limites ou alguma norma para alimentos referente ao4'OK, não se

podendo assim quesUionar o seu consumo, mas apenas que certamente este alimento merece um

estudo mais aprofundado por apresentar resultados relativamente altos.
Devido à baixa eficiência relaUiva do detector e a problemas técnicos durante a

realização do presente trabalho, a medida de algumas amostras como o açúcar sulfitado e o chá-mate

foram prejudicadas, não tendo sido possível analisar todos os béqueres preparados dentro do tempo

disponível.

O chá-mate apresentou uma alta avidade de 40K (965 ± 42 Bqlkg), mas por ter

sido medida apenas uma amostra (2 repetições), os resultados são preliminares, ainda mais por não se

encontrarem dados referente ao chá-mate na literatura. O referido alimento terá um estudo mais

aprofundado. Estão preparados 18 béqueres de três diferentes marcas comerciais, que devido a

problemas técnicos com o detector, começaram a ser medidos em janeiro deste ano.
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As amostras de soja em grão, farelo de soja e chá-mate foram os alimentos que

apresentaram atividade relevante, seus resultados para 40K estão dentro do intervalo de atividade

encontrado para cogumelos da Hungria e apresentam valores supeniores comparados à afividade de

lentilhas indianas. Os valores para a afividade de 40K no leite em pó encontrados em países europeus e

no Paraná são da ordem de 60% em relação aos valores encontrados para a soja em grão do presente

trabalho. o 137CS permaneceu no limite mínimo de detecção, valor comparável com variados alimentos

da literatura. Os radionuclideos =Th e 238U em algumas medidas também permaneceram no limite

mínimo de detecção, mas devido a ausência de dados na literatura não puderam ser comparados.
Para todos os alimentos medidos, houve uma grande dificuldade em encontrar

dados na literatura para uma comparação adequada com os resultados obfldos, pois não existem

trabalhos realizados com alimentos semelhantes e nem normas para comparação do 4 K, exisUindo

apenas limites mínimos para o 137CS.
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