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Resumo. O uso de fertilizantes é uma prática estabelecida em todo o mundo para promover o 

aumento da produtividade agrícola sem aumentar a área plantada, resultando em proteção 

de florestas nativas e aumento da disponibilidade de alimentos. Alguns tipos de fertilizantes 

têm em sua composição química radionuclídeos devido a origem de sua matéria-prima, como 
238U, o 232Th, e seus descendentes, além de 40K. O conhecimento dos níveis de radioatividade 

nos fertilizantes é de grande importância para conhecer a dose de radiação gama que o ser 

humano está exposto. Para a identificação e quantificação de radionuclídeos, utilizou-se a 

técnica de espectrometria gama, com o auxílio de um detector HPGe para obter os espectros, 

e o software LabSOCS, do Genie 2000, foi utilizado para o cálculo da eficiência de detecção 

para cada energia. Os valores das concentrações específicas do 232Th variaram 4,1 - 368,1 

Bq.Kg-1, os valores das concentrações específicas do 238U variaram 16,0 - 647,7 Bq.Kg-1 e do 
40K variaram 19,1 - 12.713 Bq.Kg-1. Os valores de concentrações específicas são consistentes 

com aqueles encontrados na literatura. 
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1. INTRODUCÃO 
 

A agricultura brasileira é um dos setores que mais contribui para o crescimento da 

economia do país. Em virtude disso, a busca de técnicas e ferramentas que contribuam para 

um aumento na produção dos diferentes cultivos, como por exemplo o uso de fertilizantes, 

tem sido um dos grandes objetivos da agricultura moderna. Os fertilizantes contêm elementos 

radioativos naturais. Seu uso pode aumentar a concentração de radionuclídeos em solos que 

recebem esse tratamento. Por isso, análises dos radionuclídeos presentes nos fertilizantes deve 

ser uma prática contínua, a fim de sugerir ações de proteção radiológica quando cabível. 
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Sabe-se que os fertilizantes químicos, principalmente os fosfatados, contêm teores 

variáveis de urânio e tório e dos produtos de seus decaimentos radioativos, contribuindo para 

o aumento dos teores de radionuclídeos naturais nos vegetais, ocasionando um aumento na 

dose que consumidores estão expostos (Zalidis, 2002). 

Atualmente há uma diversidade de técnicas utilizadas para avaliar as concentrações de 

radionuclídeos. A espectrometria gama tem se tornado uma excelente alternativa na análise de 

radionuclídeos em amostras ambientais. Essa técnica radioanalítica encontra-se bastante 

difundida e é utilizada pela maioria dos laboratórios que trabalham com certificação de 

concentração de radionuclídeos em diversos tipos de amostras (Malanca, 1993). 

Para o uso da espectrometria gama, os detectores mais utilizados são do tipo inorgânico 

sólidos e os semicondutores. Esses detectores permitem obter informações e tirar conclusões 

sobre os níveis de radiação ionizante presentes na matéria. Com as medidas realizadas por 

esses detectores, é possível calcular as concentrações dos radionuclídeos presentes em uma 

amostra, estimando os parâmetros de radioproteção responsáveis pela garantia do princípio 

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

pelas radiações ionizantes (Cember, 1996). 

Este trabalho tem como principal objetivo utilizar a espectrometria gama para determinar 

as concentrações específicas do 238U, 232Th e 40K em amostras de fertilizantes minerais. E 

como objetivo secundário comparar os resultados obtidos com os dados da literatura, a fim de 

gerar uma base de dados capaz de fornecer informações para o uso seguro de fertilizantes do 

ponto de vista da proteção radiológica. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
  

2.1 Espectrômetro Gama 
 

 Na Tabela 1 encontram-se as principais características do detector de Germânio 

Hiperpuro (HPGe) utilizado neste trabalho para aquisição do espectro de energia da radiação 

gama. 

 

Tabela 1. Características do HPGe 

Fabricante Camberra 

Modelo GC3020 

Eficiência Relativa 30% 

Resolução (1332 KeV) 1,808 KeV 

Diâmetro do cristal 62 mm 

Altura do cristal 40 mm 

Pré-amplificador (modelo) 2002CSL 

Criostato (modelo) 7500SL-RDC-4 

Voltagem utilizada 4,5 KV 
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Neste trabalho foi utilizada a blindagem produzida pela Canberra, modelo 747, que tem 

10 cm de chumbo de baixo fundo com a parte interna recoberta de 1 mm de estanho, que 

também é recoberto por 1,6 mm de cobre. A blindagem ainda é recoberta externamente por 

9,5 mm de aço com baixa percentagem de carbono. Está blindagem tem uma cavidade com 

diâmetro interno de 27,9 cm por 40,6 cm de profundidade. O sistema multicanal utilizado foi 

um DSA 1000 (Digital Spectrum Analyzer), de 8192 canais, com faixa de energia de 50 keV 

até 2 MeV (Figura1) 

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

Genie 2000, utilizando fontes radioativas certificadas, totalizando um número de cinco pontos 

experimentais correspondentes aos picos de 137Cs (0,6617 MeV), 60Co (1,17 e 1,33 MeV) e 
152Eu (0,1218 e 0,3443 MeV). 

 

 

 
Figura 1. Sistema de aquisição usado 

 

2.2 Eficiência de detecção 
 

LabSOCS (Laboratory Sourceless Object Calibration Software) é um programa 

computacional que faz calibrações matemáticas de eficiência, sem a necessidade de qualquer 

utilização de fontes radioativas. Isto permite calibrações rápidas e precisas de diversas 

geometrias sem a necessidade de fontes de referência. Este software inclui um detector 

caracterizado e algoritmos computacionais para fazer a correção da auto-atenuação das 

energias dos fótons na amostra, nas paredes do porta-amostra e no próprio detector (Bronson, 

2003). 

A eficiência de detecção para cada energia foi calculada utilizando o software LabSOCS 

do Genie 2000. Para tal, desenhou-se a geometria utilizada em ambiente computacional 

inserindo as características físicas, químicas e geométricas do porta-amostra utilizado, do 

detector e da amostra analisada. Após a inserção dos dados, o software simula os valores de 

eficiência de detecção para cada energia, assim como os valores da correção devido à auto-

atenuação dos fótons emitidos na amostra. A Figura 2 mostra uma típica curva de eficiência 

gerada no software LabSOCS para um detector de germânio hiperpuro (HPGe). 
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Figura 2: Típica curva de eficiência para um HPGe obtida com software Genie 2K 

  

 

2.3 Análise das amostras 
 

Para análise das amostras utilizadas neste trabalho foi utilizado o porta-amostra de 

polipropileno de baixo fundo radioativo e volume de 0,5 litros, com tampa vedada a base de 

cola e fita adesiva. Para aferir a massa das amostras foi utilizado uma balança da marca 

Gehaka, modelo BG 4000, com resolução de centésimos de gramas (Figura 3). 
 

 

 
Figura 3. Em (a) vê-se a Balança da marca Gehaka, e em (b) o porta-amostra utilizados 

neste trabalho. 
 

As amostras foram cuidadosamente manuseadas, afim de não sofrerem contaminação no 

momento da transferência das embalagens originais para os porta-amostras. Posteriormente, a 

tampa foi vedada a base de cola-quente e fita adesiva modelo crepe. As amostras 

permaneceram em repouso por mais de trinta dias para atingir o equilíbrio secular 

(Boukhenfouf,2011). 
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O tempo de contagem (tempo vivo) utilizado para o levantamento dos espectros de 

fundo e das atividades das amostras foi de 8 horas. Os espectros brutos foram subtraídos do 

espectro de fundo com o auxílio do programa Genie 2000. Para aferir as atividades do 238U e 

do 232Th foram utilizados, respectivamente, as energias de 911,1 keV do 228Ac e de 1764,0 

keV do 214Bi. E para aferir a atividade do 40K foi utilizada a sua própria energia de 

decaimento 1460,8 keV. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Em se tratando de medidas de baixo nível de radiação é imprescindível definir um 

limite de detecção para cada energia. O cálculo da mínima atividade detectável por unidade de 

massa da amostra, para um dado radionuclídeo, com um nível de 95% de confiança, é 

usualmente baseado na derivação de Currie, e está de acordo com as normas ISO 11929 e a 

ISO 10703. A fórmula utilizada para o cálculo do MDA (Minimum Detectable Activity) 

encontra-se na equação 1: 

 

𝑴𝑫𝑨(𝑩𝒒/𝒌𝒈) =
𝟐,𝟕𝟏+𝟒,𝟔𝟔∙𝝈

𝑷𝜸∙𝒕(𝒔)∙𝒎(𝒌𝒈)∙𝜺
                                                      (1) 

 

Onde σ é o desvio padrão do background medido em um tempo t, m é a massa da 

amostra, 𝑷𝜸 a probabilidade de decaimento para uma certa energia, e ε é a eficiência de 

detecção para esta energia. Os valores de máximo, mínimo e a média dos MDA’s encontrados 

neste trabalho são apresentados na tabela 2: 

 

Tabela 2: Valores de máximo, mínimo e a média dos MDA’s encontrados neste trabalho 

 
MDA (𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1) 

𝐾40  𝐴𝑐282  𝐵𝑖214  

Mínimo 3,1 0,6 1,7 

Máximo 4,4 0,9 2,5 

Média 3,7 0,7 2,1 

 

Os altos valores de MDA encontrados neste trabalho estão diretamente relacionados ao 

tempo de contagem da amostra. Um tempo maior de contagem resultaria em um menor desvio 

padrão no background. 

Na tabela 3 são apresentados os valores de atividades para as duas amostras de 

fertilizantes fosfatados estudadas neste trabalho. Devido ao fato do 𝐴𝑐228  apresentar 

probabilidade de emissão de 1% na energia 1459,2 keV, muito próxima a energia de 1460,8 

keV do 𝐾40  (10,67%), foi necessária uma correção na atividade do potássio. Foi adotada a 

metodologia proposta por Lavi et al (Lavi,2004), como mostrada na equação 2: 
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𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜𝐴 𝐾40 =
1
𝑃𝛾⁄

𝐾
𝐴𝑐⁄

                               (2) 

 

Onde 𝑃𝛾 é a probabilidade de emissão gama do 40K e 𝐾 𝐴𝑐⁄  é a razão entre a 

concentração específica do potássio e a concentração específica do actínio. Assim, o valor da 

concentração específica foi calculado com base na equação 3: 

 

𝐾𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝐾𝑛ã𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 −𝐾𝑛ã𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜𝐴 𝐾40           (3) 

 

A correção na concentração do 40K foi utilizada quando as concentrações especificas do 
228Ac superaram as concentrações especificas do 40K. O valor corrigido foi inserido nos dados 

apenas nas situações em que o valor de correção superou a margem de erro das concentrações 

específicas do 40K. 

  

Tabela 3. Fertilizantes fosfatados 

Amostra 
Concentração (𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1) 

𝐾40  𝐴𝑐228  𝐵𝑖214  

1 19,1 ± 3,6 442,2 ± 19,9 336,2 ± 14,2 

2 23,8 ± 5,4 647,7 ± 29,0 368,1 ± 15,6 

 

Na tabela 4 são apesentados os valores de concentrações específicas para as quatro 

amostras de fertilizante potássicos analisados neste trabalho. 

 

Tabela 4. Amostras de fertilizantes potássicos 

Amostra 
Concentração (𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1) 

𝐾40  𝐴𝑐282  𝐵𝑖214  

1 2418,1 ± 98,1 * * 

2 10947,8 ± 438,9 * * 

3 11270,0 ± 451,6 * * 

4 12713,0 ± 509,4 * 4,2 ± 0,6 

*Valores abaixo do MDA 

 

A alta concentração de potássio justifica-se pela matéria prima que compõe as amostras. 

Por exemplo, a amostra 2 e a amostra 4 são compostas de sulfato de potássio e cloreto de 

potássio, respectivamente. Nestas amostras percebe-se que as concentrações de 228Ac ficaram 

abaixo de MDA e o 214Bi aparece apenas em uma das medidas. A tabela 5 mostra valores da 

concentração específica do 40K encontrada por alguns autores em amostras de fertilizantes 

potássicos. 
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Tabela 5. Valores de literatura para concentração específica do 40K. 

Concentração (𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1) Referências 

3910 ± 10 Cardoso, 2012 

5800 ± 300 Umisedo, 2007 

12068,2 ± 1898,3 Novak, 2012 

16476 ± 820 Alshahri, 2014 

 

 

Na tabela 6 são apesentados os valores de concentrações específicas para as oito 

amostras de fertilizante do tipo NPK analisados neste trabalho. 

 

Tabela 6. Amostra de fertilizantes tipo NPK 

Amostra NPK 
Concentração (𝐵𝑞 ∙ 𝑘𝑔−1) 

𝐾40  𝐴𝑐228  𝐵𝑖214  

1 10.10.10 1853,1 ± 75,1 16,0 ± 1,2 7,3 ± 1,1 

2 10.10.10 1931,7 ± 78,4 88,5 ± 4,3 234,0 ± 10,2 

3 10.10.10 2330,4 ± 94,2 282,8 ± 12,8 145,7 ± 6,7 

4 6.18.12 2812,3 ± 113,6 18,0 ± 1,3 62,7 ± 3,3 

5 20.05.20 3930,5 ± 158,4 78,2 ± 146,8 78,2 ± 4,1 

6 14.07.28 4345,5 ± 175,2 4,4 ± 1,0 15,7 ± 1,4 

7 20.20.20 4630,9 ± 186,5 * 4,1 ± 0,7 

8 14.07.28 6049,8 ± 243,2 * 4,6 ± 0,7 

*Valores abaixo do MDA 

 

Em duas das amostras a concentração específica do 228Ac ficou abaixo do MDA. Ao 

observar os valores encontrados nota-se que não é confiável fazer qualquer afirmativa a 

respeito das concentrações radiométricas baseado nas formulações de NPK. A maior 

concentração específica de 40K está na amostra 8 e não na amostra 5, por exemplo. A 

concentração específica de potássio para amostras 10.10.10 teve uma variação de  477 Bq.Kg-

1. Proporcionalmente não existe a mesma relação para 228Ac e o 214Bi. 

A tabela 7 mostra um comparativo da variação das concentrações específicas do 238U 

(228Ac) e 232Th (214Bi) do presente trabalho com outros trabalhos da literatura. 
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Tabela 7. Comparativo da variação das concentrações específicas do 238U e 232Th em 

fertilizantes tipo NPK. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Esse trabalho teve como principal objetivo utilizar a espectrometria gama para 

determinar a concentração específica do 238U, 232Th e 40K em amostras de fertilizantes 

minerais. Utilização do software Genie 2K para o cálculo da curva de eficiência se mostrou 

uma técnica adequada e a utilização do detector HPGe foi ideal para identificação das linhas 

de emissão gama, mostrando-se recomendável.  

Os valores da concentração específica de radionuclídeos nos fertilizantes estão 

próximos dos valores encontrados na literatura, a despeito de algumas variações. Como 

esperado, o maior valor da concentração específica do 40K foi 12713 Bq.Kg-1 encontrado em 

uma amostra de fertilizante do tipo potássico. Já as maiores concentrações específicas do 238U 

edo 232Th são respectivamente 647,7 Bq.Kg-1 e 368,1 Bq.Kg-1, encontradas nas amostras de 

fertilizantes fosfatados, uma característica das rochas fosfáticas matéria prima utilizada na 

produção deste tipo de fertilizante. 
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USE OF LabSOCS FOR DETERMINATION OF SPECIFIC CONCENTRATIONS OF 
40K, 238U AND 232Th IN FERTILIZER SAMPLES 

  

Abstract:Use of fertilizer is an established practice worldwide to promote agricultural 

productivity increased without increasing the planted area, resulting in native forests 

protection and increase of the food availability. Some kinds of fertilizer have in their chemical 

composition some radionuclides due the origin of its feedstock, such as 238U, the 232Th, and 

their descendants, beyond 40K. Knowledge of the radioactivity levels in the environment is 

great importance to know the gamma radiation dose that the human being is exposed. For 

identification and quantitation of radionuclides, it was used gamma spectrometry where 

HPGe detector was used to obtain the spectra, and LabSOCS software for calculating the 

detection efficiency for each energy. The values of 232Th specific concentrations ranged from 

4.1 to 368.1 Bq.Kg-1 , the values of 238U specific concentrations ranged from 16.0 to 647.7 

Bq.Kg-1 and 40K specific concentrations ranged from 19.1 to 12713 Bq.Kg-1 . Concentrations 

of values are consistent with those found in literature.  

 

Keywords:Radioactivity, LabSOCS, Fertilizers, HPGe 


