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Resumo: O estudo visa quantificar as concentrações 
de tório e urânio e de macro e micronutrientes em 
amostras de castanha-do-Pará utilizando-se técnicas de 
espectrometria de raios gama e fluorescência de raios-X. 
 

1. Introdução 
As castanhas-do-Pará são consideradas um dos 

alimentos mais radioativos existentes, sendo o rádio a 
principal fonte de radiação natural. Neste projeto serão 
estudados os radionuclídeos e macro e micronutrientes 
presentes nas castanhas-do-Pará, utilizando-se as 
técnicas de espectrometria de raios gama e fluorescência 
de raios-X. Serão determinadas as concentrações dos 
radionuclídeos 232Th e 238U através da medida da 
radiação gama emitida pelas castanhas [1]. Já a 
fluorescência de raios-X, que se apresenta como um 
método de análise elementar aplicado à identificação de 
praticamente todos os elementos químicos, será 
utilizada para determinar as concentrações destes 
elementos nas castanha-do-Pará [2]. 
 

2. Metodologia 
O preparo das amostras contou com a 

homogeneização do material e extração do óleo. A 
extração utilizou extrator Soxhlet e hexano como 
solvente, gerando amostras de óleo e farinha. O sistema 
foi mantido sob aquecimento por 4 horas. O óleo 
extraído foi separado do solvente por destilação simples 
[3]. Para o cálculo das concentrações dos radionuclídeos 
utilizou-se o sistema de espectrometria gama. As 
amostras permaneceram em detecção por 8 horas, 
incluindo os padrões. Foi obtido também o espectro do 
fundo do ambiente. As áreas dos picos do espectro do 
fundo foram subtraídas das áreas das amostras, 
incluindo os padrões [1]. Para o cálculo das 
concentrações dos macros e micronutrientes utilizou-se 
o sistema de fluorescência de raios-X. Um padrão 
certificado de folhas de tomate de concentração 
conhecida foi analisado, sendo possível determinar as 
concentrações dos elementos químicos presentes nas 
amostras sólidas (o estado físico do padrão deve ser o 
mesmo das amostras). Foram realizadas análises com 
tempo de detecção de 300 segundos [2]. 

  
3. Resultados 

Para o cálculo das concentrações dos radionuclídeos 
e dos elementos químicos presentes na castanha-do-Pará 
[4], utilizou-se a equação (1). 
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A figura I e as tabelas I e II apresentam o espectro e 
as concentrações dos radionuclídeos e elementos 
químicos presentes na amostra de castanhas-do-Pará, 
respectivamente. 

 
Figura I –Espectro de raios gama da castanha-do-Pará 

 
Tabela I – Concentração dos radionuclídeos 

Radionuclídeo Energia Concentração 
(mg/kg) 

238U 1764 7,5 ± 2,7 
232Th 2614 6,1 ± 1,6 

 
Tabela II – Concentração dos macro e micronutrientes 

Elemento Concentração 
(mg/kg) Elemento Concentração 

(mg/kg) 
K (27,5 ± 2,4).103 Rb 23,4 ± 8,4 
Ca (21,6 ± 2,8).102 S (2,6 ± 1,0).103 
Fe 554 ± 28 Cl (7,4 ± 1,6).102 

Zn 46 ± 15 Mn 80 ± 27 
 

4. Conclusões 
Os resultados comprovam a presença dos 

radionuclídeos 232Th e 238U nas castanhas-do-Pará, além 
de grande variedade de macro e micronutrientes, com 
concentrações significativas de K, Ca, S e Cl.  
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