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Resumo: O presente trabalho investigou praias do sudeste 

brasileiro, a fim de analisar a dose de radiação natural 

externa total. Aplicou-se a técnica de espectrometria de 

raios gama para medir as atividades do radionuclídeo 
40

K e 

dos elementos da série do 
238

U e do 
232

Th, possibilitando 

estimar a dose efetiva de radiação presente nas regiões 

estudadas. A fim de determinar o mineral responsável pela 

alta atividade encontrada em algumas amostras, foi feita a 

separação magnética e efetuada a análise com microscópio 

eletrônico de varredura, utilizando microanálise de energia 

dispersiva de raios-X (EDS).  

 Introdução 
A radiação natural é proveniente dos raios cósmicos que 

se formam em regiões acima da atmosfera e possuem alto 

teor energético e da Radiação Terrestre, oriunda das 

formações rochosas, dos alimentos e até mesmo do próprio 

ser humano. Esta radiação é absorvida pelo corpo humano e 

interage de diferentes maneiras, por isso se faz necessária 

sua quantificação [1]. Os radionuclídeos são átomos com 

alto teor de energia em seu núcleo, energia esta que é 

liberada em forma de onda ou partícula, as quais sofrem 

interação com a matéria.  

 Metodologia  
 Detector de radiação Gama 

Para quantificar a radiação natural presente nas 

amostras de areias, primeiramente é medida a atividade de 

cada amostra, a partir da qual pode se calcular a dosimetria 

relacionada. A determinação da atividade dos radionuclídeo 

é realizada a partir das energias emitidas pelo 
40

K, pelo 
214

Bi, referente ao 
238

U e do 
208

Tl referente ao 
232

Th [1]. 

 Separação Magnética 

A separação magnética é empregada para identificar 

qual fração contribui mais para a dose efetiva de radiação. 

 Microscópio Eletrônico de Varredura –EDS 

O conjunto MEV-EDS, é utilizada para fazer a 

identificação elementar e morfológica das amostras. O EDS 

fornece informações de composição da amostra, é feita por 

fluorescência de raio-X e tem efeito pontual. 

2.2. Atividade e dosimetria 

A atividade da amostra fornece a quantidade de 

decaimentos por unidade de tempo, e é normalizada pela 

massa da amostra e calculada a partir de padrões da IAEA¹, 

onde: 

   
     

     

                                                                                              

 A dose absorvida é a quantidade de energia transmitida 

a uma unidade de massa irradiada. A dose efetiva está 

relacionada ao tipo de radiação. Para raios gama existe uma 

fator de peso 1, e sua unidade é o Sievert (Sv). A dose 

equivalente quantifica o impacto que a radiação pode trazer 

ao ser humano, sendo obtida pela conversão da dose efetiva 

por um fator que abrange os diferentes tipos de absorção 

pelos tecidos e órgãos humanos [2]. 

              
   

   
                 

  

 
           

  

  
  

  

 
 

 

   
  

   

 
 
   

   
           

 Discussão e Resultados 

As figuras 1 e 2 apresentam os espectros das amostras 

de Guarapari e Itacaré, obtidos pelo detector de radiação 

gama, onde estão indicados os picos  de energias de 1460 

keV, 1764 keV e 2614  referentes ao 
40

K, 
238

U e 
232

Th, 

respectivamente. É possível observar que a distribuição dos 

radionuclídeos é muito mais acentuada em Itacaré do que 

em Guarapari. 

 

Figura 1 e 2: Espectro de Energia (keV) por contagem, Itacaré a 

esquerda e Guarapari a direita. 

Como pode ser 

visto na figura 3, o 

radionuclídeo que 

apresenta uma dose 

mais elevada em 

ambas as regiões 

estudadas é o Th. 
 

Figura 3: Dose efetiva de K, U e Th. 

As amostras foram analisadas com a técnica de EDS 

para identificar a formação rochosa. Optou-se por analisar 

as amostras que mais contribuíram com a radiação total das 

regiões. Identificou-se a presença de ilmenita na fração 

magnética de Itacaré, mineral no qual é comum encontrar 

traços de tório e urânio. A fração não magnética é 

praticamente constituída por quartzo. 

 Conclusões 

Neste trabalho foi utilizada espectrometria gama 

para o estudo de amostras de areia de duas praias do 

nordeste Brasileiro. Os resultados obtidos indicam grande 

concentração de tório, pouca concentração de urânio e 

praticamente nenhuma contribuição de potássio. Os valores 

encontrados para a dose efetiva na população destas regiões 

é de 1,97 mSv/ano em Itacaré  e 1,79 mSv/ano em 

Guarapari, valores superiores ao valor médio mundial 

estabelecido pela Agência Internacional de Energia 

Atômica (IAEA) que é de 0,48 mSv/ano. 

 Referências 
[1] UNSCEAR.: Sources and Effects of Ionization 

Radiation. Exposures from Natural Radiatiom sources, New 

Yourk, 2000. 

[2] CHUNG, K.C. Introdução à física nuclear. Rio de 

Janeiro. Ed. UERJ, 2001. 

 Agradecimentos 
Agradecimentos ao Centro Universitário da FEI e à 

FAPESP.  


