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Resumo: Este estudo tem como objetivo 

observar a transferência de radioisótopos 

naturais do solo para o nabo pera de colo roxo, 

durante o cultivo em solos com adubo 

comercial, em solos preparados com fosfogesso 

e em solos sem adubo, por meio da técnica de 

espectrometria de raios gama. 
 

1. Introdução 

As plantas necessitam de três fatores para 

crescimento e reprodução: luz, água e 

nutrientes. A quantidade e os tipos de nutrientes 

são fatores que podem provocar algumas das 

principais diferenças em sistemas agrícolas. 

Estas diferenças são frequentemente descritas 

em função de métodos químicos de manutenção 

da fertilidade do solo. Todos os nutrientes 

essenciais são igualmente importantes para o 

crescimento saudável das plantas, mas há 

grandes diferenças nas quantidades necessárias 

para o desenvolvimento das plantas [2]. N, P, e 

K são considerados macronutrientes primários, 

devido à sua importância no processo de 

desenvol-vimento da planta. Em particular, o 

potássio do solo, que se origina a partir da 

decomposição dos minerais, é muito utilizado 

pela planta durante a fase do seu crescimento 

[1]. 

2. Metodologia 

Este trabalho apresenta a quantificação dos 

radioisótopos 
232

Th, 
238

U e 
40

K em nabos pera de 

colo roxo, plantados em três tipos de solo: sem 

adubo, com adição de adubo comercial e com 

adição de fosfogesso. As amostras de cada 

canteiro foram trituradas, homogeneizadas e 

armazenadas em um recipiente apropriado para 

a aquisição de dados. O sistema de detecção das 

amostras consiste em um detector cintilador de 

NaI(Tl), o qual está isolado por uma blindagem 

de chumbo de 7,0 cm de espessura, que 

minimiza a radiação natural externa. As 

tomadas de dados foram feitas durante um 

período de 8 horas para cada amostra. Os 

espectros de raios gama adquiridos são 

analisados pelo programa GENIE2000, 

específico para espectrometria de raios gama. 

Com as áreas dos picos de raios gama é possível 

determinar as quantidades de cada um dos 

radioisótopos naturais: 
40

K, 
238

U e 
232

Th 

presentes nas amostras [2]. 
 

3. Resultados 

As amostras para esse estudo foram cultivadas 

por cerca de quatro meses. Após o preparo, 

foram feitas análises de amostras de nabos pera 

de colo roxo dos diferentes canteiros. Os 

resultados indicam uma alteração na quantidade 

de 
238

U absorvido pela planta quando 

comparadas as amostras colhidas do canteiro 

sem fertilizante com as do canteiro com 

fertilizante comercial NPK 10-10-10. Não 

foram observadas alterações nas quantidades de 
40

K e de 
232

Th nas amostras analisadas. A Figura 

1 mostra um espectro de raios gama obtido para 

a amostra de nabo pera de colo roxo cultivada 

em solo sem fertilizante. A talela 1 apresenta as 

áreas dos picos de raios gama identificados nos 

espectros analisados. 
 

Figura 1 – Espectro de raios gama para a 

amostra do canteiro sem fertilizante.  

 
Tabela 1 – Áreas dos picos de energia de raios 

gama obtidas a partir das amostras cultivadas 

em solo sem e com fertilizante comercial NPK. 

 
40K 232Th 238U 

Solo sem 

fertilizante 

47,3(25) 102 0 275(90) 

Solo com 

NPK 

37,0(25) 102 0 438(90) 

 

4. Conclusões 

A análise das amostras indica que 
40

K foi 

absorvido pela planta em uma quantidade menor 

no canteiro com o fertilizante NPK do que no 

solo sem fertilizante, enquanto que o fertilizante 

contribuiu para o aumento da absorção de 
238

U. 

A quantidade de 
232

Th presente no espectro de 

raios gama é proveniente do próprio fundo do 

ambiente de medidas. 
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