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Resumo: O projeto visa analisar as concentrações e 

atividade de radionuclídeos das séries de 40K,238U e 232Th 

presentes no pó de café. A técnica analítica utilizada 

neste estudo foi a Espectrometria de Raios Gama. Neste 

estudo, amostras selecionadas de onze diferentes 

fabricantes foram analisadas antes e após o preparo do 

café, onde ocorre a extração de alguns nutrientes, de 

forma a quantificar as concentrações presentes em uma 

das bebidas mais consumidas do mundo.  

 

1. Introdução 
O conhecimento dos nutrientes presentes em 

alimentos é essencial para a saúde humana. Visto que o 

café é um dos alimentos com maior índice de 

radioatividade natural, tal como as folhas de chá e a 

castanha do Pará, seu alto consumo torna necessário um 

conhecimento mais detalhado sobre este tema. A bebida 

do café é consumida em escala global em uma média de 

21,5 L por habitante no prazo de um ano, e no Brasil este 

consumo sobe para 81 L.[1] 

A UNSCEAR (United Nations Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiotion) determina que a 

ingestão anual dos radionuclídeos das séries de urânio e 

tório não ultrapasse os valores de 120 µSv. Para o 40K o 

valor de referência é de 170 µSv/ano [2]. Desta forma, 

este trabalho visa a determinação da concentração destes 

radionuclídeos em amostras de pó de café, antes e após 

extração da bebida, provenientes de diferentes regiões do 

Brasil e de outros países. 

 

2. Procedimento Experimental 
Cada amostra de pó e borra de café foi seca em estufa 

a 100°C por um período de 24horas e devidamente 

pesadas. Através da espectrometria gama são gerados os 

espectros de energia provenientes da radiação natural 

emitida pelos radionuclídeos primordiais, presentes em 

cada amostra. O tempo de aquisição de dados é de 

24horas, com uso de um detector cintilador de NaI(Tl). A 

determinação das concentrações e das atividades de cada 

radionuclídeo ocorre através dos espectros de raios gama 

obtidos. Os picos de energia de raios-gama 

característicos utilizados na quantificação dos elementos 

K, U e Th são:1460 keV, 1764 keV e 2614 keV, os quais 

correspondem as emissões de radiação gama dos 

decaimentos do 40K, 214Bi e 206Tl, sendo esses dois 

últimos pertencentes a série de decaimento do 238U e 
232Th, respectivamente. A figura 1 mostra um espectro de 

raios gama mostrando os picos de energia característicos 

que devem ser analisados em uma amostra. 

 
Figura I: Espectro típico gerado pela espectrometria de raios gama. 

3. Resultados 
A tabela I apresenta os valores para a atividade 

radioativa referente à ingestão de café ao longo de um 

ano, para as amostras analisadas.  
 

Tabela I: Atividades obtidas na ingestão anual de café no Brasil. 

Amostra 40K (Bq) 238U (Bq) 232Th (Bq) 

1 – Minas Gerais 12(3) - - 

2 - Sergipe 20(3) 3,0 (12) - 

3 - Venezuela 7.9(26) - - 

4 - Colômbia 15(4) - - 

5 - Goiás 15(4) 3,3(21) - 

6 - São Paulo 110(41) 3,2 (11) - 

7 – São Paulo 5.1(8) - - 

8 – São Paulo 198(24) - - 

9 - Paraná 317(7) - - 

10 - Paraná - - 8,1 (21) 

11 - Paraná 178(12) - - 

 

O relatório da UNSCEAR (2008) sugere o fator de 

conversão de 6,2x10-9 Sv/Bq para o 40K, 7,2x10-8 Sv/Bq 

para o 232Th e 4,5x10-8 Sv/Bq para o 238U para o cálculo 

de dose de ingestão. 
 

4. Conclusão 
Os resultados obtidos até o momento indicam que a dose 

anual de ingestão para o café no Brasil, devido ao 40K, 

atinge até 1,96(4) Sv, dependendo de sua origem. 

Considerando o consumo de outros países este valor 

atinge 0,49(1) Sv. Para o 238U e o 232Th, a dose anual é 

desprezível. 
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