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RESUMO

Análise de alfa e beta total é um procedimento amplamente aplicado como técnica de screening em monitoramento
de radioatividade ambiental. O objetivo deste trabalho é estabelecer uma metodologia de análise para alfa e beta
total por LSC (Espectrometria de cintilação em meio lı́quido) em amostras vegetais. O procedimento foi aplicado
a alimentos de origem vegetal. Após calcinação das amostras de alimentos em forno, 100 mg de cinzas foram
adicionados a uma mistura gel de coquetéis de cintilação, Água - Instagel - Ultima Gold AB (6:10:4) mL, em
frascos de polietileno. Solução padrão de Am-241 e uma solução de KCl (K-40) foram usadas para definição da
configuração de contagem, das eficiências alfa e beta e das interferências.

ABSTRACT

Gross alpha and beta analyses are screening techniques used for environmental radioactivity monitoring. The
present study proposes to determine the gross alpha and beta activities in vegetable samples by using LSC - liquid
scintillation spectrometry. The procedure was applied to vegetable foods. After ashing vegetable samples in a
muffle furnace, 100 mg of ash were added to gel mixture of scintillation cocktails, Water - Instagel - Ultima
Gold AB (6:10:4) mL, in polyethylene vial. Am-241 standard solution and a KCl (K-40) solution were used to
determine the counting configuration, alpha/beta efficiencies and spillovers.

1. INTRODUÇÃO

A maior parte da radiação recebida pelo ser humano provém de fontes naturais [1]. O co-
nhecimento do nı́vel de radioatividade no ambiente é de extrema importância uma vez que



permite distinguir radiação de ocorrência natural do impacto radiológico de práticas que ve-
nham ocasionar uma contaminação radioativa. Os vegetais por serem os produtores na cadeia
alimentar, acabam tornando-se os receptores primários da radiação existente no ambiente. A
vegetação está sujeita a absorção direta e indireta. A direta refere-se à deposição dos materiais
radioativos da atmosfera nas partes superficiais da planta e a indireta refere-se à absorção dos
radionuclı́deos do solo a partir do sistema radicular.

Medidas de alfa total e beta total são usualmente realizadas com o propósito de monitoramento
rápido, uma vez que a análise de radionuclı́deos especı́ficos é comumente demorada e labo-
riosa. Basicamente, existem dois métodos para determinação simultânea de radionuclı́deos
emissores alfa e beta na mesma amostra: contador proporcional com fluxo de gás e LSC (Es-
pectrometria de Cintilação em Meio Lı́quido) com discriminação alfa/beta [2]. Observa-se nos
anos recentes que a técnica LSC tem sido utilizada para o propósito de avaliação de radioa-
tividade alfa/beta total em águas [3, 4], mas poucas são as publicações para outras matrizes
ambientais [5, 6].

O objetivo deste trabalho foi estudar uma metodologia de análise para radioatividade alfa total
e beta total por LSC em amostras vegetais visando a análise de alimentos.

2. METODOLOGIA

Foi estudada uma metodologia rápida para análise de atividades α/β total por LSC usando o
método de suspensão em gel [7]. As amostras foram adicionadas em “vial” de polietileno e
misturadas com água deionizada, coquetel Instagel e Ultima Gold AB nas razões (8:8:10) mL e
(6:10:4) mL. O volume final foi mantido em 20 mL. Foram preparadas amostras com quantida-
des de cinzas variadas (20, 60 e 100 mg) e adição de solução de KCl para cálculo da eficiência
beta pelo método de adição de padrão. A solução foi agitada vigorosamente para formação da
suspensão em gel e então contada em um Espectrômetro Quantulus 1220.

As janelas de contagem alfa e contagem beta do contador foram definidas de modo que as
energias de todos os emissores alfa e beta de interesse fossem contempladas: 400–900 canais
para alfa e 400-1000 canais para beta. Geralmente todos os emissores alfa são inclusos na
determinação. Em princı́pio, todas as energias de emissores beta podem ser incluı́das, desde
que a sensibilidade da LSC é boa também para energias beta muito baixas. Todavia, uma
escolha comum é configurar a janela de contagem beta de modo que todas as energias menores
que 0,2 MeV sejam excluı́das para obtenção de resultados comparáveis àqueles por contador
proporcional [4].

A discriminação α/β (PSA) foi avaliada pela medida de padrões de 241Am (emissor alfa) e 40K
(emissores beta). Foi utilizada uma solução de KCl (P.A.) e a atividade de 40K foi determinada
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pela relação 31,28 Bq/g de potássio natural calculado a partir dos dados fı́sicos (abundância
0,0117 %, meia-vida 1,265x109 a.). Os parâmetros de interferência alfa (τα) e beta (τβ) para
cada configuração de discriminação (PSA) foram determinados pela Eq. 1.

τα =
rSα,β − r0β
rSα,T − r0T

, τβ =
rSβ,α − r0α
rSβ,T − r0T

(1)

• τα é a interferência alfa. Fração de contagens observadas na janela beta com respeito ao
número total de contagens registradas pelo contador quando um emissor alfa é medido.

• τβ é a interferência beta. Fração de contagens observadas na janela alfa com respeito ao
número total de contagens registradas pelo contador quando um emissor beta é medido.

• r0α, r0β , r0T é a taxa de contagem (min−1) do branco, para as janelas alfa, beta e total,
respectivamente.

• rSα,α, rSα,β , rSβ,T é a taxa de contagem (min−1) da fonte de calibração alfa nas janelas
alfa, beta e total.

• rSβ,α, rSβ,β , rSβ,T é a taxa de contagem (min−1) da fonte de calibração beta nas janelas
alfa, beta e total

As atividades alfa (aα) e beta (aβ) foram determinadas pela Eq. 2.

aα =
[Nα · (1 − τβ)] −Nβ · τβ
(1 − τα · τβ) · εα ·m · 60

, aβ =
[Nβ · (1 − τα)] −Nα · τα
(1 − τα · τβ) · εβ ·m · 60

(2)

• Nα, Nβ são as taxas de contagem (min−1) lı́quida da amostra nas janela alfa e beta,
respectivamente. É calculada pela diferença entre a taxa de contagem bruta da amostra
pela taxa de contagem do branco: por rg − r0

• m é a massa da amostra.

• εα, εβ . Eficiência de contagem alfa e beta, respectivamente.

εα =
rSα,α − r0α

Aα
, εβ =

rSβ,β − r0β
Aβ

(3)

onde Aα, Aβ são as atividades (min−1) das soluções de referência dos emissores alfa e
beta para as fontes de calibração α e β.
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O procedimento foi aplicado a amostras vegetais cultivadas na área do Parque Estadual Telma
Ortegal em Abadia de Goiás - GO. O Parque destaca-se por abrigar os depósitos definitivos de
rejeitos oriundos do acidente radiológico com 137Cs em Goiânia (1987), prédios e instalações
do CRCN-CO/CNEN e o Batalhão da Polı́cia Militar Ambiental. As amostras de alimentos
foram lavadas e descascadas, quando necessário, secas a temperatura ambiente e pesadas para
determinação da massa úmida. Então, os alimentos foram secos em estufa a 80°C por aproxi-
madamente 24 h. Após determinação da massa seca, as amostras foram calcinadas a 450°C por
48 h para obtenção das cinzas.

3. RESULTADOS

A Fig. 1 mostra as interferências τ , τα e τβ em função da discriminação PSA para diferentes
razões de Água:Instagel:UGAB. Pela interpolação da curvas de τα e τβ pode-se selecionar os
valores de PSA em 70 e 75 para as razões (8:8:4) e (6:10:4), respectivamente. Como espe-
rado, o valor de PSA diminui com o aumento do volume de água. Contudo, observa-se uma
pequena variação em τβ na faixa de discriminação de PSA estudada, sendo este o principal
componente da interferência total τ . Deste modo, o valor ótimo de PSA foi escolhido em 60
pela minimização da interferência total para ambas as razões Água:Instagel:UGAB.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

 55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105

τ,
 %

PSA

τα + τβ
τα(Am−241)

τβ(K−40)

(a) Água:Instagel:UGAB = (8:8:4) mL
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(b) Água:Instagel:UGAB = (6:10:4) mL

Figura 1. Interferências total (τ ), alfa (τα) e beta (τβ) em função da discriminação PSA.

Tabela 1. Parâmetros de contagem para diferentes razões Água:Instagel:UGAB

Razão Interferência, % Eficiência, % SQP(E)
Água:Instagel:UGAB τα τβ τ εα εβ

8:8:4 4,4 10,3 14,8 94,1 72,5 724
6:10:4 2,3 9,7 12,0 95,5 73,0 750

PSA= 60
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A Tab. 1 apresenta os parâmetros de contagem para as diferentes razões Água:Instagel:UGAB.
Verifica-se que a eficiência εβ é menor em gels mas pouca influência é observada na εα. Foi
escolhida a razão água/coqueteis de 6:10:4 visto apresentar menor τα. Foram preparadas amos-
tras nesta razão com quantidades de cinzas variadas (20, 60 e 100 mg) e adição de solução de
KCl para cálculo da eficiência beta pelo método de adição de padrão. A mistura de coquetéis
e água manteve as amostras de cinzas em suspensão permitindo a contagem das mesmas e os
resultados estão apresentados na Tab. 2. O efeito de “quenching” causado pelas cinzas é obser-
vado pela diminuição do valor do parâmetro SQP(E) com pequena variação na εβ . Observa-se
uma eficiência média de 72 %.

Tabela 2. Eficiência beta (40K) e SQP(E) em função da quantidade de cinza

Massa de cinza, mg εβ , % SQP(E)
0 73,0 750

20 72,4 750
60 70,5 739
100 72,3 723

PSA= 60, Água:Instagel:UGAB = (6:10:4)

O procedimento foi aplicado a amostras vegetais utilizando 100 mg de cinzas. A Tab. 3
apresenta os resultados de α/β total para os vegetais cultivados no Parque Telma Ortegal. Os
alimentos foram divididos em categorias: grãos (milho), raı́zes e tuberosas (aipim, cenoura,
mandioca, rabanete), folhosas (acelga, alface, couve), frutosas (abóbora, abobrinha, chuchu,
vagem) e frutas (acerola, goiaba, mamão). O valor de SQP(E) das amostras variou de 720-750
em função da coloração das cinzas obtidas no processo de calcinação. As atividades foram
calculadas em massa seca. Grãos mostraram os menores valores, enquanto folhosas, raı́zes e
tuberosas apresentaram os maiores valores. Os valores encontrados de β total estão dentro das
médias de 40K determinados em alimentos vegetais consumidos na Região Centro-Oeste do
Brasil (50 - 2030 Bq/kg) [8].

Tabela 3. Alfa/beta total em cinzas de vegetais do Parque Telma Ortegal

Vegetais Alfa Total, Bq/kg (seco) Beta Total, Bq/kg (seco) N
X̄ Min - Max X̄ Min - Max

Grãos 10 8 - 11 163 154-172 2
Folhosas 96 44 - 167 1673 847 - 2624 6
Raı́zes e Tuberosas 95 14 - 418 1092 228 - 2747 9
Frutosas 28 3 - 55 618 88 - 1163 8
Frutas 20 8 - 34 456 115 - 769 3
N= Número de amostras analisadas
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4. CONCLUSÕES

Os resultados apontam que a metodologia de LSC com discriminação α/β pode ser utilizada
para a análise de radioatividade alfa total e beta total em amostras vegetais.
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