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Sinopse 
 
 
A literatura tem mostrado que a utilização do tabaco causa danos à saúde dos usuários de 
cigarros, manifestando-se em doenças com alto índice de mortalidade. Entre estas doenças, 
destacam-se a deficiência respiratória, o enfizema pulmonar e o câncer de pulmão, entre 
outras. Por outro lado, o cigarro contribui de forma significativa para o aumento da dose de 
radiação natural recebida pelo homem, devido à presença de radionuclídeos da série do 
urânio, tais como 226Ra,  210Pb e 210Po, em concentrações relativamente elevadas nas folhas de 
tabaco in natura. A determinação destes radionuclídeos nesta matriz desperta grande 
interesse, visto que sua incorporação pode se dar não apenas no fumante ativo, mas também 
no fumante passivo. Os resultados deste trabalho confirmaram a presença significativa de 
226Ra e 210Pb nas amostras de tabaco coletadas e analisadas. Os valores médios das 
concentrações de atividade encontradas em amostras provenientes do Estado de Alagoas 
foram de 0,8 Bq.kg-1 para 210Pb e de 183,5 Bq.kg-1 para 226Ra. Para as amostras provenientes 
do Estado do Rio Grande do Sul, por outro lado, estes valores foram de 4,0 Bq.kg-1 para 210Pb 
e de 161,3 Bq.kg-1 para 226Ra.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de determinar o teor de radionuclídeos naturais, 
especialmente 210Pb e 226Ra, presentes em amostras de folhas de tabaco originárias dos estados 
do Rio Grande do Sul e de Alagoas,. O estudo se justifica com base em pesquisas mostrando 
que a inalação de fumaça de cigarro é a segunda fonte de exposição do ser humano, devido à 
presença de 210Pb, 210Po e 226Ra em folhas de tabaco [1-4]. Além disso, dados da literatura 
apontam para uma relação entre os teores de 210Pb e 210Po no fumo e a elevada incidência de 
câncer de pulmão entre fumantes compulsivos [5, 6].  
 
 
A determinação de 210Pb  foi efetuada por meio da contagem beta do 210Bi formado a partir do 
decaimento do 210Pb, utilizando-se um detetor proporcional de fluxo de gás. O 226Ra, por sua 
vez, foi determinado pela técnica de emanação, com utilização de células de cintilação [7]. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
2.1 Local da coleta 
 
 As amostras de fumo analisadas no presente estudo foram obtidas de produtores dos 
Estados do Rio Grande do Sul e de Alagoas (região de Arapiraca), onde se encontra um dos 
maiores exportadores de folhas de tabaco do mundo. A Figura 1 mostra uma das plantações 
de tabaco no Brasil, onde são cultivadas plantas da espécie nicotiana tabacum (Solanaceae ), 
utilizada para a produção da maior parte dos cigarros industrializados [3]. 
 
 

 
 

Figura 1 – Folhas de tabaco do tipo nicotiana tabacum. 
 
 
2.2 Determinação de 210Pb e 226Ra 
 
Os teores de 210Pb nas amostras de tabaco foram determinados pela contagem do precipitado 
do cromato de chumbo, obtido de acordo com a metodologia desenvolvida pelo IRD/CNEN 
[7]. Para isto, foi utilizada uma massa de 2 kg (peso úmido) de folhas de tabaco. Inicialmente, 
as folhas foram levadas à secura em estufa, a uma temperatura de 100ºC durante 24 horas, 
para obtenção da massa seca. Em seguida, a amostra foi calcinada a uma temperatura de 
450ºC durante 24 horas, obtendo-se a cinza do tabaco. Após a calcinação, foram selecionadas 
aleatoriamente amostras de cinza, cada uma contendo 10 gramas.  
 
 
A determinação do 210Pb foi feita de forma indireta, a partir da separação radioquímica do 
210Pb e do 210Bi [7]. Após a separação e o crescimento do bismuto (tempo de espera de cerca 
de três meia-vidas -15,03 dias, quando a atividade do bismuto alcança 87,5% da atividade do 
210Pb), foi feita a determinação da atividade do 210Pb presente nas folhas de tabaco, a partir da 
contagem beta do 210Bi.  
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O 226Ra, por outro lado, foi determinado utilizando-se o método de emanação de radônio [7]. 
Para isto, usou-se 1L de solução, preparada conforme descrito na literatura mencionada, ao 
qual foi adicionado 1,0 ml de carreador de bário. Esta solução foi aquecida até a ebulição, 
adicionando-se lentamente, sob agitação, 50,0 ml de H2SO4 3 M, mantendo-se a solução sob 
agitação por mais 10 minutos. Em seguida, a solução foi deixada em repouso por 24 horas 
para que ocorresse a precipitação. Após este tempo, o sobrenadante foi descartado e o 
precipitado transferido para um tubo de centrífuga, no qual foi centrifugado. Ao precipitado 
foi adicionado 20,0 ml de solução de EDTA (Titriplex III). Em seguida, este material foi 
mantido em banho-maria a uma temperatura de 70ºC até a sua total dissolução. A solução 
final foi transferida para um borbulhador sendo o radônio (222Rn) residual extraído pela 
passagem de ar comprimido envelhecido através da solução por cerca de 10 minutos. O 
borbulhador foi então fechado para permitir o crescimento do 222Rn a partir do 226Ra. Depois 
de decorridos oito dias (tempo necessário para que a atividade do 222Rn atinja cerca de 75% 
da atividade de equilíbrio) o 222Rn produzido pelo decaimento do 226Ra foi extraído da 
solução contida no borbulhador e transferido para uma célula de Lucas. Após um tempo de 
espera de três horas, para permitir o equilíbrio radioativo entre o 222Rn e seus descendentes de 
meia-vida curta, foi realizada a contagem alfa total. Para isto, acoplou-se óticamente a célula 
de Lucas a um tubo fotomultiplicador conectado a um sistema eletrônico modular 
convencional, composto por pré- amplificador, amplificador, discriminador e contador com 
temporizador.  
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
A Tabela 1 apresenta os teores de atividade do 210Pb encontrados nas amostras oriundas dos 
Estados de Alagoas e do Rio Grande do Sul.  
 
 
   Tabela 1 – Concentração de atividade do 210Pb em amostras de folhas de tabaco 

provenientes dos Estados  do Rio Grande do Sul e Alagoas. 
 

 
Amostra  

 
Procedência 

Concentração  
 de Atividade  

(Bq kg-1) 

 

1 Alagoas 0,7  
2 Alagoas 0,4  
3 Alagoas 0,4  
4 Alagoas 1,9  
 Alagoas (Média) 0,8  
5 R. G. do Sul 3,3  
6 R. G. do Sul 4,1  
7 R. G. do Sul 4,4  
8 R. G. do Sul 3,7  
9 R. G. do Sul 3,7  
10 R. G. do Sul 3,3  
11 R. G. do Sul 5,6  
12 R. G. do Sul 3,7  
 R. G. do Sul (Média) 4,0  
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Observa-se, a partir destes resultados, que as concentrações de atividade de 210Pb das amostras 
provenientes de Alagoas variaram entre 0,4 e 1,9 Bq kg-1, com uma concentração de atividade 
média de 0,8 Bq kg-1. As amostras provenientes do Rio Grande do Sul, por outro lado, 
apresentaram concentrações de atividade variando entre 3,3 e 4,4 Bq kg-1, com valor médio de 
4,0 Bq kg-1. Os resultados obtidos mostram que as amostras do Rio Grande do Sul, 
apresentam concentrações de atividade de 210Pb superiores àquelas encontradas para as 
amostras de Alagoas. 
 
 
A Tabela 2, por outro lado, apresenta os resultados obtidos para os teores de 226Ra nas 
mesmas amostras. Nas amostras provenientes de Alagoas, as concentrações de atividade de 
226Ra variaram entre 124,4 e 279,1 Bq kg-1, com uma concentração de atividade média de 
183,5 Bq kg-1. As amostras provenientes do Rio Grande do Sul, por outro lado, apresentaram 
concentrações de atividade variando entre 140,0 e 184,8 Bq kg-1, com valor médio de 161,3 
Bq kg-1. Observa-se, neste caso, que as amostras provenientes de Alagoas, apresentam 
concentrações de atividade de 226Ra superiores àquelas encontradas para as amostras oriundas 
do Rio Grande do Sul. 
 
 

TABELA 2 – Concentrações de atividade de 226Ra em amostras de folhas de tabaco 
provenientes do Estados do Rio Grande do Sul e Alagoas. 

 

 
Amostra 

 
Procedência 

Concentração de 
Atividade  
(Bq/kg  ) 

1 Alagoas 279,1 
2 Alagoas 174,9 
3 Alagoas 157,7 
4 Alagoas 124,7 
     Média      183,5 
5 R. G. do Sul 140,0 
6 R. G. do Sul 184,8 
7 R. G. do Sul 159,4 
     Média      161,3 

 
 
4 CONCLUSÃO  
 
 
As análises realizadas nas amostras provenientes dos estados de Alagoas e do Rio Grande do 
Sul indicam a presença de 210Pb e 226Ra nas folhas de tabaco utilizadas tanto para o consumo 
interno, como para exportação. Os teores de 210Pb foram mais elevados nas amostras de 
tabaco do Rio Grande do Sul, quando comparados com os valores determinados para as 
amostras provenientes de Alagoas. Para o 226Ra, por outro lado, há uma inversão, com as 
amostras de Alagoas apresentando valores superiores aos encontrados para as amostras de 
tabaco provenientes do Rio Grande do Sul. 
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