
 

 

 

 

Diferentes técnicas radioanalíticas para determinação 

de selénio em amostras de cereais 

 

CATARINA ISABEL ALVES LOURENÇO GALINHA 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Biológica 

 

 

Júri 

Presidente: Profª Doutora Maria Raquel Múrias dos Santos Aires Barros 

Orientador: Prof. Doutor Adriano Manuel Gomes Pacheco 

Orientador: Doutora Maria do Carmo Moreira de Freitas 

Vogal: Profª Doutora Marília Clemente Velez Mateus 

Vogal: Doutora Ana Sofia Vieira Dias de Almeida 

 

 

Junho de 2011

2 cm 

2 cm 



Agradecimentos 

Este trabalho é o resultado de um esforço que, mais do que pessoal, foi um esforço de equipa: 

das instituições onde decorreu e das pessoas cujas colaborações foram essenciais para 

viabilizar estes trabalho. 

Gostaria, assim, de deixar os meus agradecimentos às seguintes instituições onde me foi 

permitido realizar o trabalho e cujo acolhimento e disponibilidade gostaria de realçar: à Unidade 

de Reactores e Segurança Nuclear, no Instituto Tecnológico e Nuclear, Sacavém – Portugal, 

ao Instituto de Física Nuclear de Rĕz – República Checa e, finalmente, ao Instituto Nacional de 

Recursos Biológicos / Instituto Nacional de Investigação Agrária – Elvas. 

Gostaria também de agradecer à Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT; Portugal, 

através do projecto de investigação PTDC/QUI/65618/2006 – SELENIUM; e à Comissão 

Europeia através do programa ―Research Infrastructure action of the „Capacities‟ Programme”, 

Contrato No: “CP-CSA_INFRA-22008-1.1.1 Number 226507-NMI3‖. 

De uma outra forma, mais pessoal, gostaria de deixar o meu agradecimento às seguintes 

pessoas, sem as quais este trabalho não teria sido possível: 

Ao professor Adriano Pacheco por me ter dado a oportunidade de fazer esta tese, pelo apoio, 

orientação, ensino e disponibilidade. 

À Dra. Maria do Carmo por me ter dado a oportunidade de mudar de ramo profissional, pela 

confiança depositada, e por acreditar no nosso trabalho. 

À Dra. Ana Sofia Almeida pelo incansável apoio nas culturas de trigo. 

Ao Eng.º José Coutinho pelo apoio, disponibilidade e pelo gosto demonstrado em todas as 

questões relativas a cereais. 

Ao Eng.º Benvindo Maçãs pelo apoio e disponibilização do espaço para a cultura das 

sementeiras de trigo. 

Ao Dr. Jan Kučera
 
e ao Dr. Jan Kameník pela disponibilidade e apoio no ensino da técnica de 

radioquímica. 

A todos os colaboradores do Instituto de Física Nuclear de Rĕz, que me acompanharam e me 

fizerem sentir como se estivesse em casa. 

A todos os colaboradores do INRB/INIA-Elvas que colaboraram directa ou indirectamente no 

tratamento dos cereais. 



Ao meu colega Nuno Canha pela grande disponibilidade quando existiam conflitos de agenda. 

A todos os elementos do grupo NANE (Grupo de Activação Neutrónica em Ambiente, Nutrição 

e Epidemiologia) pelo bom ambiente de trabalho e pela oportunidade que me proporcionaram 

de crescer pessoal e profissionalmente com a vossa presença. 

À minha família, pelo apoio incondicional e pela disponibilidade constante, sem as quais não 

teria sido possível realizar este trabalho. 

Aos meus amigos que nas horas mais complicadas estiveram sempre lá, com as palavras 

certas, com o apoio necessário e com um sorriso sempre pronto. 

Este momento não estaria completo sem reforçar de novo os meus sinceros agradecimentos a 

todas as pessoas acima mencionadas. Às que por um motivo ou outro ficaram ausentes deste 

espaço, apresento as minhas desculpas. 



 

4 
 

Resumo 

Neste trabalho, confrontaram-se resultados obtidos com duas unidades integradas -- DSPEC jr 

2.0™ e DSPEC Pro™ (ORTEC
®
) -- utilizadas em espectrometria de radiação gama, por forma 

a avaliar os respectivos desempenhos. Foi possível concluir que a utilização da unidade 

integrada DSPEC Pro™ trouxe uma melhoria na precisão dos resultados, devido à diminuição 

dos valores de incerteza a eles associados, registando-se também uma melhoria na exactidão 

dos mesmos, devido à aproximação dos valores das concentrações experimentais aos das 

concentrações certificadas, tendo igualmente ficado evidente um aumento da sensibilidade do 

método. 

Outro objectivo deste trabalho foi a optimização das condições experimentais de irradiação 

para amostras de sementes de trigo, através da técnica de análise cíclica por activação 

neutrónica (cyclic neutron activation analysis -- CNAA), tendo-se determinado o número de 

ciclos óptimo (10 ciclos), e os tempos óptimos de irradiação e medição (20 segundos cada). 

Foi também utilizada a técnica de análise radioquímica por activação neutrónica (radiochemical 

neutron activation analysis -- RNAA) que provou ser extremamente sensível, permitindo obter 

valores de concentração de selénio tão baixos como 3 g kg
-1

, com um limite de detecção de 

0.3 g kg
-1

. Esta metodologia revelou-se muito útil, permitindo resolver interferências ao nível 

dos espectros de radiação gama e atingir concentrações extremamente baixas, não passíveis 

de serem determinadas com uma margem de erro aceitável mediante as técnicas 

instrumentais. 

Foram igualmente determinados os coeficientes de transferência do solo e da semente para o 

grão, os quais, tendencialmente, aumentam à medida que a planta de trigo vai passando pelas 

várias fases de crescimento. 

 

 

 

Palavras-chave: centeio; trigo; selénio; CNAA; INAA; RNAA 
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Abstract 

In this work, results from two high-performance, digital-signal processing units for gamma-ray 

spectrometry -- DSPEC jr 2.0™ e DSPEC Pro™ (ORTEC
®
) – were confronted in order to get 

conclusions about their relative performances. We were able to conclude that the use of the 

integrated unit DSPEC Pro™ showed an improvement in precision due to the decrease in the 

uncertainty of the results. There was also an improvement in accuracy due to a closer match 

between experimental values and reference (certified) data, while an increase in method 

sensitivity has been observed as well. 

Another major goal of the present work was an optimization of the irradiation conditions for 

samples of bread-wheat seeds, using cyclic neutron activation analysis (CNAA): an optimum 

number of 10 cycles, with irradiation and counting times of 20 seconds each. 

Radiochemical neutron activation analysis (RNAA) has also been used, and proved to be an 

extremely sensitive technique, allowing us to obtain concentration values as low as 3 g kg
-1

, 

and a detection limit of 0.3 g kg
-1

. Other than achieving rather low concentrations, that cannot 

be determined through instrumental activation with an acceptable margin of error, the technique 

also proved very robust when dealing with interferences in gamma-ray spectra. 

Transfer coefficients from cultivation soil and wheat seed to the cropped grain were also 

assessed, showing an upward trend as the wheat plants go through the various stages of their 

growth. 

 

 

 

Keywords: rye; selenium; wheat; CNAA; INAA; RNAA 
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1   Introdução 

Este trabalho enquadra-se num projecto de investigação que visa a suplementação de selénio 

em cereais. Assim sendo, é importante estabelecer uma optimização prévia das condições 

operacionais das metodologias analíticas a utilizar para determinação de selénio nas amostras. 

1.1 Selénio 

O selénio é um micronutriente essencial para a saúde humana, apesar de ser deficiente em, 

pelo menos, um bilião de pessoas em todo mundo [1]. A ingestão de uma quantidade diária 

adequada é essencial para um sistema imunológico saudável, já que este micronutriente 

desempenha um papel importante na protecção contra doenças cardiovasculares, asma, 

esterilidade masculina e diversas formas de cancro. O consumo diário recomendado de selénio 

elementar é de 55 μg por dia [2].  

Os cereais são uma das mais importantes culturas agrícolas, não só em termos de quantidades 

produzidas, mas também, e sobretudo, pelo que representam em termos de aprovisionamento 

energético e nutricional para as dietas alimentares em todo o mundo [3-5]. Portugal não é 

excepção: apesar de existirem poucos estudos nesta matéria, os dados disponíveis indicam 

que o actual consumo diário em selénio está abaixo do recomendado. De resto, a situação 

portuguesa não é diferente da situação europeia, onde os baixos níveis de ingestão de selénio 

têm dado origem a uma preocupação generalizada [6]. 

No início dos anos 80, utilizou-se selenito de sódio como suplemento alimentar em rações para 

gado [7]. Mais recentemente, a Finlândia e o Reino Unido adoptaram a suplementação de 

selénio no início da cadeia alimentar, isto é, como agente adubante às próprias culturas 

agrícolas [8, 9]. No que diz respeito a Portugal, antes de ser efectuada qualquer 

suplementação, é necessário conhecer os teores de selénio nas culturas e nos respectivos 

solos agrícolas. Para o presente trabalho, escolheram-se como cereais a estudar o trigo e o 

centeio: o primeiro porque é o cereal mais consumido no país, e o segundo porque 

praticamente toda a quantidade consumida é de produção nacional. 

1.2 Cereais - trigo duro, trigo mole e centeio 

O mais comum dos trigos é o trigo mole (Triticum aestivum L.), que é utilizado principalmente 

no fabrico de pão, bolos e bolachas. Em Portugal, este tipo de trigo é cultivado em cerca de 

50000 ha com uma produção anual de cerca de 90000 toneladas [10], sendo que a região do 

Alentejo concentra cerca de 86% da oferta nacional deste cereal [11]. O trigo mole é cultivado 

sobretudo nos países do norte da Europa (França, Reino Unido e Alemanha são os principais 
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produtores a nível europeu), onde as suas produtividades são bem mais elevadas do que as 

que se verificam em Portugal. Estas produtividades elevadas ficam a dever-se à existência de 

melhores solos, a uma melhor distribuição da precipitação ao longo do ano e às baixas 

temperaturas durante a fase de afilhamento (que estimulam o aparecimento de um maior 

número de filhos e de potenciais espigas) [12]. Também se verificam, em Portugal, 

temperaturas elevadas na fase de enchimento do grão (ponto 1.2.1). O impacto desta 

condicionante pode ser diminuído seleccionando variedades mais precoces ou mais resistentes 

ao stress térmico. 

Igualmente importante é o trigo rijo (Triticum durum Desf.); este cereal é utilizado 

principalmente no fabrico de massas alimentícias e é cultivado sobretudo nos países da orla 

mediterrânica. Em Portugal, a cultura do trigo rijo ocupa actualmente uma superfície de cerca 

de 10000 ha com uma produção anual de cerca de 13000 toneladas [10]. 

O centeio (Secale cereale L.) constitui uma cultura minoritária, representando apenas cerca de 

1% da produção mundial de cereais, e é utilizado principalmente na indústria de panificação e 

na alimentação de animais. Apenas uma quantidade muito pequena é usada em cereais de 

pequeno-almoço, bolos e, mais recentemente, como ingrediente adicional a algumas 

variedades de pão, essencialmente para favorecer o teor em fibras. O centeio pode também 

consistir numa matéria-prima para a preparação de bebidas destiladas através do seu malte, 

como é o caso de alguns whiskies, assim como para a preparação de sucedâneos de café [13]. 

O centeio é cultivado principalmente na Europa do Norte, Leste e Central. Este cereal é 

praticamente consumido nos países produtores, havendo por isso muito pouca exportação [14]; 

esta situação também ocorre no panorama português. Em Portugal, este cereal é cultivado em 

cerca de 20000 há, atingindo uma produção anual de cerca de 19000 toneladas [10]. 

1.2.1 Fases de crescimento do trigo 

Perceber as fases de crescimento dos cereais é de extrema importância, para que possam ser 

tomadas decisões estratégicas para o correcto desenvolvimento das plantas e com adequada 

produção de grão [15-17]. Deste processo de desenvolvimento das plantas destacam-se 3 

fases de crescimento: a fase de afilhamento, de emborrachamento e de enchimento do grão. 

Na fase de afilhamento (estágios 1 a 5 da figura 1), um colmo filho tem origem na axila de uma 

folha ou no coleóptilo. Os colmos filhos partilham a mesma raíz que o colmo principal. Uma vez 

estabelecido o colmo filho, poderão surgir também filhos secundários das axilas dos primários, 

filhos terciários das axilas dos secundários, etc. Esta fase termina quando toda a planta está 

firmemente erecta (escala Feekes: 1-5; escala Zadoks: 12-31). A fase de emborrachamento 

começa no início do crescimento da folha bandeira até que as primeiras aristas sejam visíveis 

(escala Feekes: 10.0-10.1; escala Zadoks: 40-49). A fase de enchimento do grão inicia-se logo 
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a seguir à ântese (evento entre o emborrachamento e o enchimento do grão) e termina na 

maturidade fisiológica (escala Feekes: 11.1-11.4; escala Zadoks: 75-92) [15-17]. 

 

Figura 1. Fases de crescimento do trigo (adaptado de [18]). 

1.3 Reactor Português de Investigação 

O Reactor Português de Investigação (RPI) é o único reactor nuclear do tipo piscina (o seu 

núcleo está suspenso numa piscina de água) da Península Ibérica, cuja potência máxima 

(nominal) é de 1 MW. A água da piscina funciona como moderador, reduzindo a velocidade dos 

neutrões produzidos nas cisões, funciona também como agente refrigerante, reflector de 

neutrões e protector radiológico (figura 2) [19]. 
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Figura 2. a) Vista superior da piscina do RPI; b) Esquema de um reactor do tipo piscina. 

O RPI utiliza, como combustível, urânio pouco enriquecido (19,8% 
235

U), que faz parte do 

núcleo, onde é colocado sob a forma de barras. Os elementos de combustível estão dispostos 

em 13 das 54 posições de uma grelha de 6 linhas por 9 colunas (figura 3), suspensa por uma 

ponte móvel, que permite deslocar o núcleo do reactor entre dois compartimentos existentes na 

piscina [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do núcleo do RPI (adaptado de [20]). 

 

O grupo NANE utiliza para irradiação das suas amostras a posição 55 para análise de 

aerossóis, a posição 56 para análise de material biológico e geológico, e o sistema pneumático 

utiliza a posição 26 como posição de irradiação. 

N1-N7: elementos de combustível standard 

C1-C5: elementos de controlo 

Be: blocos de berílio 

DA: elementos fictícios 

b) a) 
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Toda a operação associada ao reactor é efectuada numa sala de comando que dispõe de 

todos os mecanismos de controlo, painéis informativos e os terminais dos dispositivos de 

protecção radiológica [19]. 

1.4 Activação neutrónica 

A instabilidade de determinado radionuclido significa que existe um equilíbrio precário no seu 

núcleo, seja porque este tem um excesso de protões, um excesso de neutrões ou um excesso 

de protões e neutrões [19]. No processo de activação neutrónica, os neutrões são absorvidos 

pelo núcleo de isótopos naturais do elemento-alvo, tornando-o radioactivo, ou seja, tornando-o 

instável por conter excesso de partículas (figura 4). 

 

Figura 4. Ilustração do processo de captura de neutrões, seguida da emissão de radiação gama. 

 

A tendência natural dos radionuclidos instáveis é a de se transformarem noutros radionuclidos 

com maior estabilidade, através de processos em que é alterada a proporção entre o número 

de protões e neutrões dos núcleos – este processo de transformação, em que ocorre a 

emissão de radiações, é o processo de decaimento ou desintegração radioactiva [19, 21]. Os 

principais tipos de desintegração radioactiva encontram-se resumidos na tabela 1. 
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Tabela 1. Principais processos de desintegração radioactiva [19]. 

Causa da Instabilidade Transformação Nuclear Tipo de Radiação Emitida 

Excesso de protões e neutrões 

Desintegração Alfa: 

2 protões e 2 neutrões são ejectados 
em bloco 

Partículas 

Excesso de neutrões 

Desintegração Beta menos: 

um neutrão converte-se num protão 
(que fica no núcleo) e num electrão (que 

é ejectado) 

Partículas 

Excesso de protões 

Desintegração Beta mais: 

um protão converte-se num neutrão 
(que fica no núcleo) e num positrão (que 

é ejectado) 

Partículas 
-
 ou positrões 

Captura Electrónica: 

o núcleo captura um electrão orbital que 
se combina com um protão, formando-

se um neutrão 

Radiação X 

Excesso de energia 

Reorganização dos Nucleões: 

(transição para níveis de energia 
inferior). 

 Acompanha todos os processos 
anteriores 

Radiação 

 

Radioactividade pode ser entendida como a propriedade que certos núcleos têm de emitir 

radiações naturalmente, esta é uma propriedade puramente nuclear (sem qualquer 

interferência dos electrões que rodeiam núcleo) e espontânea (a modificação no núcleo ocorre 

por si mesmo, não obedecendo a influências externas) [19]. 

Os alvos (amostras) para uma activação neutrónica devem ser elementos sólidos, não devem 

conter água ou grupos hidroxilo. Os contentores das amostras são geralmente de polietileno, 

no caso de irradiações curtas a longas, ou de alumínio puro no caso de irradiações muito 

longas. Se alguns dos componentes da amostra for volátil à temperatura no interior do reactor, 

o material deve ser selado em ampolas de sílica [22]. 

1.4.1 Processo de decaimento ou desintegração radioactiva 

Os processos de decaimento são estabelecidos por leis, onde se apresentam as constantes de 

desintegração que são inversamente proporcionais aos tempos de semi-vida (T1/2) 
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característicos de cada decaimento. Esta constante de desintegração representa a 

probabilidade, por unidade de tempo, de um núcleo de um determinado radionuclido se 

desintegrar. Logo, o T1/2 é longo para radionuclidos pouco instáveis (probabilidade de 

desintegração baixa) e curto para radionuclidos muito instáveis (elevada probabilidade de 

desintegração). Deste modo, o T1/2 de diferentes radionuclidos pode variar largamente, desde 

fracção de segundos até períodos superiores à idade da Terra [19, 21]. 

É na diferenciação de cada tempo de semi-vida, que se efectua a determinação dos vários 

elementos químicos, através da selecção adequada do tempo de irradiação da amostra e do 

tempo decorrido entre o fim da irradiação com neutrões e o início da aquisição do espectro de 

radiação gama [19, 21]. 

As características qualitativas dos radionuclidos são a energia da radiação gama emitida e o 

tempo de semi-vida do radionuclido. A característica quantitativa é o pico de absorção total 

presente num espectro de radiação gama, que corresponde à quantidade de impulsos 

provenientes da interacção completa da radiação gama com a camada electrónica do elemento 

constituinte do detector. 

1.4.2 Reacções nucleares 

De um modo geral as reacções nucleares podem ser representadas simbolicamente por: 

 

a + X → Y + b 

 

O comportamento dos neutrões quando interactuam com a matéria é muito diferente dos tipos 

de radiação restantes. Como não possuem carga eléctrica, a interacção dos neutrões com os 

electrões deixa de ser significante quando comparado com a facilidade com que se induzem as 

reacções nucleares mais diversas: reacções do tipo (n, ), (n, ), (n, p) de cisão, entre outras. A 

cisão (fissão) nuclear é o processo de geração de energia através da desintegração de um 

átomo de um elemento pesado [19]. 

Uma consequência importante das reacções nucleares provocadas pelos neutrões é a 

radioactividade induzida no meio material com que os neutrões interactuam. Nessas reacções 

formam-se, em geral, radionuclidos radioactivos. As radiações emitidas por estes radionuclidos 

vão, por sua vez, dissipar a sua energia no meio material circundante [19]. 

X – núcleo inicial (núcleo alvo) 

Y – núcleo final (núcleo produzido) 

a – partícula incidente 

b – partícula emitida 



 

22 
 

1.4.3 Neutrões 

Como os neutrões são partículas sem carga, estes não podem ser acelerados mas a sua 

velocidade pode ser moderada. A sua velocidade e, consequentemente, a sua energia cinética 

podem variar bastante (energia cinética pode variar de 10
-3

 a 10
7
 eV), existindo deste modo 

uma classificação dos neutrões segundo a sua energia [19]. 

 Neutrões térmicos 

São neutrões de baixa velocidade, pelo que são conhecidos por neutrões lentos. 

Adoptou-se a convenção de que possuem uma energia inferior a 1 eV. Estes neutrões 

atingem o equilíbrio com o meio através da utilização de um moderador (grafite, água, 

água pesada) que retarda os neutrões de cisão. 

 Neutrões epitérmicos 

São neutrões que se encontram na designada região de moderação de neutrões, onde 

a sua energia varia entre 1 eV e 0.1 MeV. 

 Neutrões rápidos 

São neutrões instantâneos produzidos pela cisão de um núcleo pesado. Possuem 

energias superiores a 0.1 MeV. 

A cada um destes tipos de neutrões corresponde um espectro de neutrões típico e 

processos de interacção com a matéria característicos ou predominantes. 

1.4.4 Secção eficaz 

Um parâmetro fundamental para o estudo quantitativo das reacções nucleares com neutrões é 

o conjunto de probabilidades de interacção dos neutrões com os diferentes núcleos. A 

grandeza que caracteriza quantitativamente a probabilidade de ocorrência de uma determinada 

reacção nuclear é a secção eficaz. Para núcleos alvo idênticos, a secção eficaz depende da 

energia dos neutrões [19]. 

Uma massa contendo N núcleos alvo é exposta a bombardeamento com neutrões. Assumindo 

que o fluxo de neutrões é homogéneo e constante, ou seja, que é o mesmo no espaço de 

amostra e que não se altera durante o tempo considerado, o número de interacções X que 

ocorrem durante um segundo é directamente proporcional ao número de núcleos N e ao fluxo 

de neutrões,  (Equação 1). 
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  (Equação 1) 

A constante, , é a secção eficaz da reacção (n, ). 

1.5 Espectrometria de radiação gama 

A técnica utilizada neste trabalho, análise por activação neutrónica (NAA), utiliza como 

ferramenta para a análise simultânea de elementos, a espectrometria gama. 

Após irradiação, muitos dos isótopos radioactivos formados emitem durante o seu decaimento 

radiação gama, com uma energia característica que permite identificar o elemento químico ao 

qual o isótopo pertence [21]. A medição da radiação gama emitida é, por isso, utilizada para 

identificar e quantificar o elemento. 

Embora haja um grande número de interacções possíveis entre a radiação gama e a matéria, 

existem três processos principais que desempenham um papel fundamental na detecção da 

radiação gama: o efeito fotoeléctrico, o efeito de Compton e a produção de pares. 

1.5.1 Absorção por efeito fotoeléctrico 

No processo de absorção por efeito fotoeléctrico, um fotão gama incidente sofre uma 

interacção com um átomo do meio, na qual o fotão é totalmente absorvido e é emitido um 

electrão com determinada energia cinética (figura 5). O fotoelectrão vai provocar excitações e 

ionizações no meio e, consequentemente, o rearranjo dos electrões afectados pelo efeito 

fotoeléctrico [19, 22]. 

 

Figura 5. Representação esquemática da interacção da radiação gama com a matéria, resultando no 

efeito fotoeléctrico (adaptado de [19]). 

A figura 6 representa o número de raios gama em função da sua energia, onde apenas ocorre 

interacção por efeito fotoeléctrico (caso ideal), e onde 100% dos fotoelectrões emitidos são 

detectados. Apenas se observa um pico (figura 6), pois o raio  perde toda a sua energia na 

interacção fotoeléctrica e os fotoelectrões gerados irão fornecer um impulso de corrente no 
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detector. A este pico designa-se por pico de absorção fotoeléctrica ou pico de absorção total 

[19, 22]. 

 

Figura 6. Representação do número de raios  em função da sua energia, para um caso ideal, onde 

apenas ocorre interacção por efeito fotoeléctrico e 100% dos fotoelectrões emitidos são detectados 

(adaptado de [19]). 

1.5.2 Difusão por efeito Compton 

Na difusão de Compton, o fotão incidente colide elasticamente com um electrão livre e em 

repouso, sendo difundido segundo um determinado ângulo  em relação à sua trajectória inicial 

e transferida uma parte da sua energia para o electrão. Posteriormente à colisão o electrão e o 

fotão irão dissipar energia no meio, por meio de processos de interacção próprios (figura 7) [19, 

22]. 

 

Figura 7. Representação esquemática da interacção da radiação gama com a matéria, por efeito de 

Compton (adaptado de [19]). 

Se a energia total do raio  for detectada pelo detector, surge no espectro um pico 

correspondente à absorção total. No entanto, alguns raios  dispersos vão escapar ao detector, 

levando consigo alguma energia, a energia tomada por estes raios  vão desde um mínimo de 
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energia até perto da energia do raio  incidente, a que se dá o nome de continuum de Compton 

(figura 8) [19, 22]. 

 

Figura 8. Representação de um espectro ideal com o continuum de Compton (distribuição de Compton) 

(adaptado de [19]). 

1.5.3 Processo de produção de pares 

Se a energia do fotão exceder duas vezes a energia de um electrão em repouso, que é igual a 

0.511 MeV, o processo de produção de pares é energeticamente possível. Trata-se de um 

processo de interacção electromagnética no campo eléctrico do núcleo atómico que resulta da 

absorção total da energia de um fotão, que deixa de existir, acompanhada da formação de um 

par de partículas (um electrão e um positrão), conforme se ilustra na figura 9 [19, 22]. 

 

Figura 9. Representação esquemática da interacção da radiação gama com a matéria resultando na 

produção de pares (adaptado de [19]). 

O excesso de energia, em relação ao 1.02 MeV necessário para a criação do par, é 

transformado em energia cinética, que é partilhada pelo electrão e positrão. O positrão é depois 

aniquilado por interacção com um electrão do meio e dessa aniquilação resulta a emissão de 
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dois fotões com energia igual de 0.511 MeV. Os dois fotões podem ser totalmente absorvidos, 

o que se traduz no aparecimento, no espectro, de um pico correspondente à energia total do 

raio , ou havendo a produção de positrões, quando estes se aniquilam, dão lugar à emissão 

de raios  de 0.511 MeV, alguns dos quais são absorvidos no detector, resultando num pico a 

0.511 MeV [19, 22]. 

1.5.4 Detectores 

Os espectros de radiação gama são obtidos com detectores específicos, sendo deste modo 

possível identificar e quantificar um elemento presente na amostra, com base nos seus picos 

de absorção total presentes no espectro. 

A escolha de um detector depende principalmente da gama de energia que se pretende utilizar. 

O detector deve ter material suficiente para absorver uma fracção considerável da energia da 

radiação. Os detectores podem ser classificados em 3 grupos: detectores gasosos, detectores 

de cintilação e detectores semicondutores [19, 22]. 

 Detectores gasosos 

São utilizados frequentemente na detecção de raios X e radiação gama de baixa 

energia. Como exemplos deste tipo de detectores existem as câmaras de ionização, os 

contadores proporcionais e os contadores Geiger-Müller [19, 22]. 

 Detectores de cintilação 

São utilizados em associação com um tubo fotomultiplicador, que converte impulsos 

luminosos de cintilação em impulsos eléctricos. Como cintiladores utilizam-se cristais 

de iodeto de sódio, bem como determinados plásticos e líquidos [19, 22]. 

 Detectores semicondutores (de estado sólido) 

Este tipo de detectores envolve a utilização de cristais de germânio ou silício muito 

puros. Estes detectores têm boa resolução a energias muito elevadas, razão que veio 

revolucionar a espectrometria de radiação gama, possibilitando particularmente uma 

melhoria de qualidade de certos dados nucleares, algo que anteriormente não era 

possível. Os detectores semicondutores contêm um conjunto de detectores, cujas 

cargas produzidas pela absorção da radiação incidente num material semicondutor, 

são coligidas [19, 22]. A radiação gama, proveniente da amostra, interage com o 

material activo do detector, uma junção semicondutora np com alta voltagem aplicada, 

que produz um sinal característico e mensurável [6]. 
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Actualmente, os detectores mais utilizados nos laboratórios de NAA, são os de germânio 

hiperpuro (HPGe). São este detectores deste tipo que estão disponíveis no laboratório do 

grupo NANE. 

1.5.4.1 Tipos de detectores semicondutores 

Existem diversas tipologias de detectores, sendo que serão apresentados apenas os tipos de 

detectores utilizados neste trabalho, os detectores do tipo coaxial e os detectores do tipo poço. 

Detector do tipo coaxial 

Os detectores do tipo coaxial são basicamente um cilindro de 

germânio com um contacto do tipo n na superfície de um poço 

coaxial, como mostra a figura 10. A detecção dos fotões em todo o 

volume do cilindro produz cargas que são levadas do campo eléctrico 

gerado para os eléctrodos colectores, onde um pré-amplificador 

sensível converte esta carga num pulso de voltagem proporcional à 

energia depositada no detector [23]. 

Figura 10. Representação 

esquemática de um 

detector do tipo coaxial 

(adaptado de [23]). 

Detector do tipo poço 

Os detectores do tipo poço possuem uma cavidade que faz com que o 

ângulo perdido por esta geometria seja mínimo, tendo o detector uma 

eficiência mais elevada, em particular, a energia mais baixas, o que se 

traduz em valores de actividades mínimas detectáveis mais baixos [24]. 

Figura 11. Representação 

esquemática de um 

detector do tipo poço [24]. 

1.5.5 Espectrómetro de radiação gama 

O espectrómetro de radiação gama é um dos componentes que se encontra associado aos 

detectores. Um espectrómetro de radiação gama consiste num detector semicondutor e num 

sistema electrónico, que processam os impulsos eléctricos provenientes da interacção entre a 
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radiação gama, com diferentes energias, emitida pela amostra irradiada e o material 

semicondutor do detector [6].  

Os parâmetros mais importantes de um espectrómetro de radiação gama são a resolução, 

eficiência e a razão pico/Compton. 

1.5.5.1 Resolução 

Uma fonte radioactiva de determinado radionuclido emissor de radiação gama dá origem, num 

espectrómetro, a um espectro de energia dos fotões emitidos. Esse espectro das energias 

absorvidas pelo detector depende da energia dos fotões e dos mecanismos de interacção. 

Tendo os fotões perdido uma quantidade de energia bem definida, o facto de se obterem picos 

de largura não nula traduz a manifestação de diversos factores que condicionam o processo de 

detecção, em particular, o ruído introduzido pelo detector e pela electrónica associada [19, 22]. 

A importância desse ruído é medida pela resolução dos picos de absorção do espectrómetro 

de radiação gama, que expressa a capacidade do detector distinguir radiações gama com 

energias muito próximas e que, num detector do tipo semicondutor, corresponde à largura a 

meia altura dos picos de absorção total. 

1.5.5.2 Eficiência 

A eficiência de um espectrómetro, p, referente ao pico de absorção total e para uma 

determinada energia E, é a razão entre o número de impulsos produzidos pelo detector, NP, 

com energia E e o número de raios gama de energia E emitidos pela fonte em todas as 

direcções num dado intervalo de tempo, N [19].  

  (Equação 2) 

A eficiência de detecção depende da energia e do ângulo formado pelo conjunto amostra e 

detector. A dependência da energia relaciona-se com a atenuação diferenciada nos materiais 

da amostra e espectrómetro; a dependência do ângulo tem a ver com o posicionamento da 

amostra em relação ao detector. Os detectores têm quase sempre uma eficiência inferior a 

100%, sendo os detectores do tipo poço os que mais se aproximam dos 100% de eficiência. 

1.5.5.3 Razão pico/Compton 

A razão pico/Compton refere-se à razão do número de contagens no pico correspondente ao 

60
Co com energia 1332 keV comparado com o número de contagens numa região seleccionada 
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do continuum de Compton. Os valores para estes parâmetros são considerados normais até 

50, sendo os mais elevados os melhores. 

1.6 Análise por activação neutrónica 

A NAA é um método qualitativo e quantitativo de alta eficiência na determinação de um 

alargado número de elementos maioritários e elementos vestigiais, em diferentes tipos de 

amostra [6] (material biológico, aerossóis, material geológico, etc.). 

Este tipo de análise, baseia-se na reacção nuclear entre os neutrões e o núcleo alvo e é um 

método extremamente útil na determinação simultânea de cerca de 25-30 elementos químicos 

de baixas concentrações, na ordem dos g kg
-1

 – mg kg
-1

. A NAA pode ser efectuada com ou 

sem separação química. 

Este método utiliza a espectrometria de radiação gama para a identificação e quantificação dos 

elementos de interesse. 

1.6.1 Análise por activação neutrónica instrumental 

A análise por activação neutrónica instrumental (INAA) é uma versão da NAA que não exige 

separação química para a identificação e quantificação dos elementos presentes uma amostra. 

A utilização de INAA possibilita-nos uma série de vantagens:  

a) a multi-elementaridade, que nos permite a determinação simultânea de uma série de 

elementos sem que haja necessidade de se recorrer à separação química; 

b) as amostras não necessitam de qualquer pré-tratamento antes da sua análise; 

c) o carácter não destrutivo da técnica, que evita que haja perdas do elemento alvo, bem 

como possíveis contaminações da amostra; 

d) a ausência da necessidade de um branco, factor que é normalmente necessário para 

os métodos que utilizam a decomposição da amostra e, por vezes, a separação do 

elemento alvo; 

e) especialmente no que diz respeito a determinados elementos traço, INAA fornece-nos 

também alta sensibilidade, precisão e exactidão. 

Esta técnica de activação neutrónica apresenta, no entanto, também algumas desvantagens: 

a) necessidade de elevado grau de especialização dos utilizadores; 
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b) dependência de grandes instalações de irradiação neutrónica; 

c) em alguns casos, o tempo necessário para a análise (quando são utilizados nuclidos 

com tempo de semi-vida longa) pode representar uma desvantagem do INAA 

comparativamente a outros métodos. 

Como as amostras de alimentos têm um teor de selénio muito baixo [25], são necessárias 

técnicas com elevada precisão, exactidão e sensibilidade. Na maioria dos casos, o método 

INAA é um método sensível para a determinação de selénio. Esta técnica é utilizada, na 

maioria dos casos, através da medição do radionuclido 
75

Se, que possui um tempo de semi-

vida longo (120 dias), o que exige um tempo de irradiação, de decaimento e de medição 

longos, e por isso é necessário pelo menos 1 mês para se obterem os resultados analíticos 

[26]. Uma alternativa à utilização do 
75

Se é o radionuclido de tempo de semi-vida curta 
77m

Se, 

que tem um tempo de semi-vida muito menor (17.4 s), reduzindo desta forma o tempo 

necessário para as análises [27]. 

1.6.2 Análise cíclica por activação neutrónica 

A análise cíclica por activação neutrónica (CNAA) é um tipo de INAA que utiliza radionuclidos 

de tempo de semi-vida curta. Este tipo de metodologia analítica tem um grande potencial na 

determinação de determinado número de elementos numa variedade considerável de matrizes. 

Uma das principais vantagens da utilização de CNAA é a redução do tempo experimental [6]. 

Embora o limite de detecção e precisão, não sejam geralmente suficientemente bons numa 

única irradiação curta (método convencional), pode usar-se CNAA, como forma de ultrapassar 

este problema. Em CNAA, o pico de absorção total duma determinada energia de um 

radionuclido com tempo de semi-vida curta pode ser aumentado utilizando uma série de ciclos 

repetidos de irradiação – decaimento – medição; os impulsos colectados no pico vão sendo 

somados, ciclo após ciclo, num único espectro final de radiação gama. Cada ciclo consiste em 

tempos muito curtos de irradiação, decaimento e medição. 

Dependendo do tipo de fonte de neutrões disponível e da actividade da amostra depois de 

irradiação, os tempos típicos para irradiação em CNAA situam-se entre os 6-30 s [28], os 

tempos de decaimento entre 5-10 s e os tempos de medição entre 20-30 s. Dentro destas 

gamas de tempo já foram detectadas, em amostras de comida, concentrações de selénio tão 

baixas como 10 g kg
-1

 [29]. 

1.6.2.1 Sistema pneumático rápido 

Para se efectuar uma análise cíclica por activação neutrónica, é essencial ter um sistema de 

transferência de alta velocidade com tempos de transporte precisos. Para que se possa 
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efectuar a análise por activação neutrónica conducentes a radionuclidos com tempos de semi-

vida curtos, é necessário efectuar o transporte da amostra entre as posições de irradiação e 

medição, num período muito curto de tempo. Além disto, e devido aos tempos de semi-vida 

curtos, a taxa de contagem diminui rapidamente com o tempo, daí decorre a necessidade de se 

efectuar uma activação cíclica. Num sistema deste tipo, a grande variação do tempo morto 

durante os tempos de medição, exigem procedimentos de correcção sofisticados [30]. Entende-

se por tempo morto, o conjunto de tempos em que o espectrómetro de radiação gama não 

consegue resolver os impulsos por estar a processar outros. Isto decorre do facto de estarem a 

ser processados muitos impulsos em períodos demasiado curtos, devido à elevada 

radioactividade da amostra. 

A análise por activação com neutrões usando radionuclidos com tempo de semi-vida curto, 

permite reduzir o tempo de execução experimental e, por vezes, obter uma maior sensibilidade 

analítica. A cada ciclo corresponde um tempo de irradiação, um tempo de decaimento e um 

tempo de medição, optimizados. No entanto, nem todos os elementos químicos são 

susceptíveis de serem mensurados via radionuclidos de vida curta, ou porque não há a sua 

formação ou, no caso de existir, não se encontram em situação adequada para medição. 

O reactor português de investigação, no ITN, dispõe de um sistema pneumático rápido 

(SIPRA), fornecido pela Agência Internacional de Energia Atómica (International Atomic Energy 

Agency – IAEA) no final dos anos 80 (figura 12). Este sistema possui um tempo de transporte 

de aproximadamente 3 s [31] e permite a análise de uma grande quantidade de amostras, onde 

cada amostra é irradiada por um curto período de tempo e é rapidamente transferida para o 

detector de radiação gama para a aquisição do espectro de radiação gama. Este sistema 

implementado no RPI, devido ao tempo de transporte ser de 3 s, não tem capacidade de 

identificar alguns radionuclidos de tempo de semi-vida muito curta (na ordem dos 

milissegundos), como é o caso do chumbo (T1/2 = 0.8 s). 
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1   – Porta introdutória de 
amostras 

4   – Reactor nuclear 

7   – Fotodetector (F1) 

10 – Armazém de amostras 
irradiadas 

 

2   – Estação de espera 

5   – Fotodetector (F2) 

8   – ―Cabeça‖ no detector  

11 – Carregador manual de      
        emergência 

3   – Carregador automático  

6   – Unidade de controlo 

9   – Carregador automático 

 

Figura 12. Representação esquemática do SIPRA disponível no RPI [32]. 

1.6.3 Análise radioquímica por activação neutrónica 

Nas situações em que a concentração do elemento é extremamente baixa ou o fundo do 

espectro de radiação gama muito elevado, poderá não ser possível a sua determinação por 

INAA – por qualquer das suas variantes longa ou cíclica – recorrendo-se à análise radioquímica 

por activação neutrónica (RNAA) como tentativa de resolução do problema. 

A RNAA consiste na irradiação da amostra com neutrões e posterior separação radioquímica. 

Designa-se por radioquímica porque a separação química é efectuada em amostras 

radioactivas. O processo de separação envolve a digestão/dissolução da amostra, a adição de 

um carrier, o processamento químico ver (2.3.2) e a determinação do rendimento da 

separação. O carrier é uma quantidade conhecida do elemento a determinar, com a finalidade 

de evitar perdas durante o procedimento devido à exiguidade da concentração a determinar, 

obtendo-se, assim, um melhor controlo sobre as condições experimentais [6]. 

A vantagem desta técnica é que nos permite utilizar dois radionuclidos diferentes: um para 

quantificar o selénio na amostra (
75

Se) e outro para determinar o rendimento da separação 

(
77m

Se, activado no carrier). 
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1.7 Métodos de cálculo em análise por activação neutrónica 

1.7.1 Método relativo 

Este método envolve a determinação da massa de um ou vários elementos químicos, 

irradiando simultaneamente amostras e massas conhecidas do mesmo elemento (padrões) e, 

comparando as respectivas actividades. Se as condições de irradiação e medição forem 

idênticas para padrão e amostra, as massas serão directamente proporcionais às actividades 

[6, 19]. 

Neste método, para a determinação das concentrações dos elementos, não é necessário ter-se 

em consideração dados nucleares, fluxo de neutrões e a respectiva distribuição de energia, 

tempo de irradiação ou eficiência do detector. O cálculo da concentração é dado pela equação 

3. 

 (Equação 3) 

onde [X] representa a concentração da elemento a determinar na amostra; [X]padrão a 

concentração do mesmo elemento no padrão; Np(amostra) e Np(padrão) são as áreas dos picos de 

absorção total do radionuclido, originado na activação neutrónica, do elemento a determinar 

respectivamente na amostra e no padrão; m(amostra) e m(padrão) são respectivamente a massa da 

amostra e do padrão. 

A utilização do método relativo envolve alguns pressupostos, nomeadamente o padrão e as 

amostras serem idênticos do ponto de vista da sua geometria, matriz, composição, entre 

outros. Deste modo, a selecção do padrão a utilizar na análise é de extrema importância, pois o 

padrão deverá ser o mais semelhante possível às amostras a analisar. 

Se o número de elementos a determinar for reduzido, o método mais simples, para o cálculo 

das concentrações dos elementos de interesse, é o método relativo. 

Uma das desvantagens deste método é a sua aplicação numa análise multi-elementar, que 

envolve quantificação de muitos elementos numa amostra. A utilização deste método numa 

situação de multi-elementaridade seria muito moroso, e exigiria a existência de padrões para 

cada um dos elementos a determinar. 

1.7.2 Método absoluto em análise por activação neutrónica 

No caso do método absoluto são necessários dados nucleares (como a secção eficaz dos 

neutrões térmicos, a intensidade absoluta da radiação gama medida, entre outros), aos quais 
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vem associado muitas vezes uma incerteza elevada, tornando impraticável a utilização deste 

método [19]. 

1.7.3 Método do factor k0 

O método do factor k0 combina a simplicidade do método absoluto com a exactidão do método 

relativo. Foi um método introduzido por Frans de Corte e András Simonits, que inclui numa 

única constante composta, o factor k0, todos os dados nucleares necessários. Este método 

utiliza um determinado elemento (comparador) que é sempre irradiado juntamente com as 

amostras. 

Este é um método frequentemente utilizado pelo grupo NANE, mas que por não ter sido 

utilizado neste trabalho não será abordado em profundidade. O método encontra-se descrito 

detalhadamente nas referências 33 e 34. 

1.8 Limites de detecção em análise por activação neutrónica 

O limite de detecção (LD) corresponde ao início da gama em que é possível distinguir, com 

uma dada confiança estatística, se o elemento em questão está ausente ou presente na 

amostra [35]. 

O limite de detecção pode ser definido pela equação 4 [36]. 

  (Equação 4) 

onde ÁreaLD representa a área do pico de absorção total, para uma energia gama, associada 

ao limite de detecção de um determinado elemento; B é o número de impulsos ou contagens 

de fundo para a energia gama em questão do espectro, na região do pico do elemento de 

interesse. 

O fundo de um espectro de radiação gama, proveniente de uma complexa mistura de 

radionuclidos, pode limitar a aplicabilidade da espectrometria gama por INAA. Os maiores 

contribuidores para o fundo de um espectro são usualmente radionuclidos com grande 

actividade provenientes da matriz da amostra ou de uma ou mais impurezas. Os pequenos 

picos de radionuclidos com baixa actividade não são reconhecidos estatisticamente nas 

flutuações de um fundo elevado, resultando assim em limites de detecção elevados [6]. 

Ao contrário das outras técnicas, em NAA o limite de detecção varia de amostra para amostra. 

Há que ter em consideração que o limite de detecção de um elemento é altamente dependente 

da matriz da amostra. Por exemplo, o limite de detecção do selénio no fígado de bovino é 
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aproximadamente 3 vezes pior que o limite de detecção do mesmo elemento em cabelo 

humano, devido à actividade de fundo muito baixa deste segundo tipo de amostra [36]. 

Uma alternativa a este tipo problema de fundo do espectro elevado é o aumento do tempo de 

decaimento e do tempo de medição. Mas esta alternativa pode conduzir a tempos de análise 

extremamente elevados e por isso inaceitáveis. Nestes casos, a melhor opção é a separação 

radioquímica antes da medição da amostra [6]. 

1.9 Método do tempo morto zero 

O processamento de sinal digital foi introduzido recentemente na espectrometria gama [37]. De 

acordo com as especificações, este avanço tecnológico permite que os espectrómetros digitais 

aumentem a sua resolução, rendimento, proporcionem maior estabilidade e menor não 

linearidade. As novas gerações de espectrómetros digitais são completamente integrados, 

estando disponíveis num formato altamente compacto. Este tipo de sistema digital digitaliza o 

sinal pré-amplificado directamente. A ideia base deste processamento digital é obter a 

amplitude do sinal pré-amplificado digital numericamente, utilizando para isso um determinado 

algoritmo [38, 39]. 

O tempo morto de um espectro surge quando um impulso é perdido porque chega ao detector 

quando este está ocupado a processar um outro impulso anterior [40], ficando então 

contabilizado no espectro final uma percentagem correspondente ao número de impulsos que 

foram perdidos na medição. 

O espectrómetro DSPEC Pro™ é a mais recente adição à crescente linha de componentes dos 

espectrómetros de radiação gama digitais da empresa ORTEC
®
. O método tradicional para se 

efectuarem medições a elevadas taxas de contagem (tempos mortos elevados), é a aquisição 

do espectro de radiação gama durante um período de medição mais alargado. Porém, nesta 

situação existe subjacente o pressuposto que a amostra não possui alterações do tempo morto 

durante o tempo de medição. E este pressuposto está longe da realidade quando se tratam de 

radionuclidos de tempos de semi-vida curtos. 

Com o método do tempo morto zero, o espectro em si, do ponto de vista digital, é corrigido 

impulso a impulso. Este método proporciona um espectro corrigido com precisão elevada, e 

com uma incerteza estatística correctamente calculada. Naturalmente, no final da aquisição do 

espectro, o tempo morto assinalado no espectro de radiação gama será zero. 
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2 Procedimentos experimentais 

2.1 Trabalho de campo 

2.1.1 Amostragem de centeio 

Como locais de amostragem foram seleccionadas duas das regiões produtoras de centeio mais 

representativas do país, as regiões de Alto Trás-os-Montes e Beira Interior Norte, alguns 

detalhes sobre a localização dos locais de amostragem encontram-se resumidos na tabela 2. 

Para cada local de amostragem recolheram-se cerca de 30-40 plantas de centeio, bem como 

cerca de 1 kg de solo. A amostragem dos solos agrícolas foi efectuada nas camadas 

superficiais (0 – 15 cm profundidade). 

Estas culturas foram efectuadas por agricultores locais das áreas amostradas. 

 

Tabela 2. Dados referentes à amostragem de centeio. 

Região Local 

Alto Trás-os-

Montes 

Santiago 

(Valpaços) 

Beira Interior 

Norte 

Ribeira dos 

Carinhos (Guarda) 



 

38 
 

 

 

Figura 13. Amostragem de centeio 

2.1.2 Amostragem de trigo 

Previamente à fase de amostragem foram seleccionadas 2 das variedades de trigo mais 

representativas do país. Uma variedade de trigo duro – Marialva – e uma variedade de trigo 

mole – Jordão.  

Para cada fase de amostragem (afilhamento, emborrachamento e enchimento do grão) foram 

recolhidas cerca de 20-30 plantas de cada cereal, bem como cerca de 1 kg de solo. A 

amostragem dos solos agrícolas foi efectuada nas camadas superficiais (0-15 cm de 

profundidade). Na tabela 3, encontram-se resumidos alguns detalhes das amostragens. 

As culturas destas variedades de trigo foram efectuadas com o apoio do INRB/INIA – Elvas, e 

foram semeadas na Herdade da Comenda, Caia, Elvas (figuras 14 e 15). 
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Tabela 3. Amostragens de trigo duro e trigo mole em várias fases do seu crescimento. 

Data Cereal Variedade Fase Crescimento 

19 Janeiro 2010 

Trigo duro Marialva Afilhamento 

Trigo mole Jordão Afilhamento 

30 Março 2010 Trigo duro Marialva Emborrachamento 

13 Abril 2010 Trigo mole Jordão Emborrachamento 

05 Maio 2010 Trigo duro Marialva 
Enchimento do 

grão 

19 Maio 2010 Trigo mole Jordão 
Enchimento do 

grão 

  

 

Figura 14. Amostragem de trigo mole e trigo duro. 
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Figura 15. Locais de amostragem de cereais – centeio, trigo mole e trigo duro. 

2.2 Preparação de amostras 

2.2.1 Tratamento de amostras de centeio 

Para este trabalho apenas foram consideradas as plantas completas de centeio, com raíz, 

caule, folhas e espiga. 

Material: 

- Liofilizador Edwards Modulyo 

- Moinho Mikro-Dismembrator U Sartorius
® 

- Homogeneizador alimentar Waring HGB-50E 

- Material corrente de laboratório 

Reagentes: 

- Ácido clorídrico (37%, Pronalab) 
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Procedimento experimental: 

1. Cortou-se a planta, separando as raízes do resto do corpo da planta; 

2. Separaram-se os caules das espigas; 

3. Cortaram-se os caules em pequenos pedaços; 

4. Após serem pesados, os caules e folhas foram lavados, durante 10-15 segundos, com 

água destilada e congelados; 

5. Separaram-se os grãos do resto da espiga e pesaram-se ambos separadamente; 

6. Lavaram-se os grãos e o resto da espiga, durante 10-15 segundos, com água destilada 

e congelou-se; 

7. Removeu-se todo o solo das raízes; 

8. Lavaram-se as raízes com uma solução de HCl 0.1 M; 

9. Congelaram-se as raízes; 

10. Liofilizaram-se as amostras congeladas num liofilizador Edwards Modulyo, a -50 ºC e 

0.4 atm; 

11. As raízes foram reduzidas a um pó fino utilizando um moinho Mikro-Dismembrator U a 

1500rpm; 

12. A palha (caules, folhas e restos da espiga) e grãos foram reduzidos a um pó fino 

utilizando um homogeneizador alimentar Waring HGB-50E; 

13. As amostras foram guardadas em frascos de polietileno e em local seco, até posterior 

utilização para análise. 

2.2.2 Tratamento de amostras de trigo 

Para este trabalho apenas se utilizaram as plantas completas de trigo, com raíz, caule, folhas e 

espiga (nas fases de crescimento em que existiam espigas). 
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Material: 

- Liofilizador Edwards Modulyo 

- Moinho Mikro-Dismembrator U Sartorius
® 

- Homogeneizador alimentar Waring HGB-50E 

- Material corrente de laboratório 

Procedimento experimental: 

1. Cortou-se a planta, separando as raízes do resto do corpo da planta; 

2. Separaram-se os caules das espigas (nas fases em que existiam espigas); 

3. Cortaram-se os caules em pequenos pedaços; 

4. Após serem pesados, os caules e folhas foram lavados, durante 10-15 segundos, com 

água destilada e congelados; 

5. Repetiu-se o ponto 4 para as espigas (nas fases em que existiam espigas); 

6. Removeu-se todo o solo das raízes; 

7. Lavaram-se as raízes com uma solução de HCl 0.1 M; 

8. Congelaram-se as raízes; 

9. Liofilizaram-se as amostras, previamente congeladas, num liofilizador Edwards 

Modulyo, a -50 ºC e 0.4 atm; 

10. As amostras foram reduzidas a um pó fino utilizando um moinho Mikro-Dismembrator U 

a 1500rpm e um homogeneizador alimentar Waring HGB-50E; 

11. As amostras foram guardadas em frascos de polietileno e em local seco, até posterior 

utilização para análise. 

2.2.3 Tratamento de amostras de sementes de trigo 

As amostras de trigo utilizadas neste procedimento foram obtidas com o apoio do INRB/INIA – 

Elvas. 

Reagentes: 

- Ácido clorídrico (37%, Pronalab) 
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Material: 

- Homogeneizador alimentar Waring HGB-50E 

- Material corrente de laboratório 

Procedimento experimental: 

1. As sementes foram cuidadosamente separadas de alguma folhagem existente; 

2. As amostras foram reduzidas a um pó fino utilizando um homogeneizador alimentar 

Waring HGB-50E; 

3. As amostras foram guardadas em frascos de polietileno e em local seco, até posterior 

utilização para análise. 

2.2.4 Tratamento de amostras de solo 

A amostragem dos solos foi efectuada nas camadas superficiais (0-15 cm de profundidade). 

Material: 

- Peneiro 1 mm 

- Almofariz e pilão de porcelana 

- Material corrente de laboratório 

Procedimento experimental: 

1. As amostras de solo foram deixadas secar à temperatura ambiente; 

2. Peneiraram-se os solos com um peneiro de malha de 1 mm, para a remoção dos 

materiais mais grosseiros; 

3. Os solos foram reduzidos a um pó fino utilizando um almofariz e um pilão de porcelana; 

4. As amostras foram guardadas em frascos de polietileno e em local seco, até posterior 

utilização para análise. 
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2.2.5 Preparação de amostras para análise cíclica por activação 

neutrónica 

Material: 

- Corning Hot Plate PC-35 

- Contentores de polietileno 

- Material corrente de laboratório 

Procedimento experimental: 

1. Pesaram-se as amostras em cápsulas de polietileno cerca de 100mg e 650 mg no caso 

de SRM e sementes trigo Jordão, respectivamente;  

2. Para cada amostra, a cápsula obtida no ponto 1 foi colocada dentro de um recipiente 

de polietileno de 7 mL; 

3. O recipiente do ponto 2 foi fechado e selado a quente num equipamento Corning Hot 

Plate PC-35. 

2.2.6 Preparação de amostras para análise radioquímica por activação 

neutrónica 

Este trabalho experimental foi efectuado em colaboração com o Instituto de Física Nuclear de 

Rӗz – República Checa. 

Material: 

- Ampolas de sílica 

- Material corrente de laboratório 

 

Procedimento experimental: 

1. Pesaram-se cerca de 150 mg para cada amostra; 

2. As amostras foram colocadas em ampolas de sílica e seladas, para evitar a 

volatilização de selénio durante a activação neutrónica; 

Reagentes: 

- Ácido fluorídrico diluído (1:6) 

- Água régia 
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3. Depois de seladas com as amostras no seu interior, as ampolas foram lavadas em 

ácido fluorídrico durante 24 horas; 

4. Posteriormente as ampolas foram colocadas em água-régia durante 3 dias, lavadas 

com água destilada e de seguida foram secas; 

5. As amostras foram analisadas por análise radioquímica por activação neutrónica. 

2.2.7 Preparação de amostras para análise instrumental por activação 

neutrónica 

Material: 

- Contentores de polietileno 

- Cápsulas ultrapuras de polietileno 

- Material corrente de laboratório 

Procedimento experimental: 

4. Pesaram-se cerca de 200 mg de cada amostra em cápsulas ultrapuras de polietileno; 

5. Para cada amostra, a cápsula obtida no ponto 1 foi colocada dentro de uma outra 

cápsula de polietileno, para transporte; 

6. As cápsulas ultrapuras de polietileno foram acondicionadas para posterior irradiação. 

2.3 Análise de amostras 

2.3.1 Análise cíclica por activação neutrónica 

Este trabalho experimental foi efectuado no Instituto Tecnológico e Nuclear, onde foi utilizado 

para a irradiação das amostras, o sistema pneumático rápido existente no reactor português de 

investigação. As amostras foram analisadas utilizando a análise cíclica por activação 

neutrónica. 
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Material: 

- Sistema pneumático rápido 

- Detector HPGe coaxial (25% eficiência) 

- DSPEC jr 2.0™ (ORTEC
®
) 

-DSPEC Pro™ (ORTEC
®
) 

Procedimento experimental: 

1. As amostras foram irradiadas durante um determinado tempo de irradiação (t i), a um 

fluxo de neutrões de 1.7x10
12

 cm
2
 s

-1
, no sistema pneumático rápido; 

2. Antes de se proceder à aquisição dos espectros de radiação gama, as amostras 

tiveram um determinado tempo de decaimento (tw); 

3. Os espectros de radiação gama foram obtidos durante um determinado tempo de 

medição (tc), utilizando um detector coaxial com eficiência relativa de 25% e um 

espectrómetro digital de radiação gama; 

4. Os passos 1 a 3 foram repetidos num determinado número de ciclos; 

2.3.2 Análise radioquímica por activação neutrónica 

Este trabalho experimental foi efectuado em colaboração com o Instituto de Física Nuclear de 

Rĕz – República Checa, onde foi utilizado um reactor nuclear LVR-15 para a irradiação das 

amostras. 
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Material: 

- Digestor Microwave Ertec Magnum II 

- Unidade de filtração de vácuo Sartorius
® 

- Filtro de nitrocelulose Pragopor 

- Detector HPGe coaxial (53% eficiência) 

- Detector HPGe coaxial (20.8% eficiência) 

- Detector HPGe tipo poço (90% eficiência) 

- Material corrente de laboratório 

Procedimento experimental: 

1. As amostras foram irradiadas durante 20 horas, a um fluxo de 6x10
13

 cm
-2

s
-1

, tirando 

partido do funcionamento em contínuo do reactor nuclear em disponível em Rĕz. A 

finalidade desta irradiação foi a activação do 
75

Se; 

2. As amostras irradiadas foram deixadas decair durante 1 mês; 

3. Como monitor de fluxo de neutrões utilizou-se um fio de ferro à volta de cada ampola; 

4. Cada ampola foi colocada em azoto líquido, enrolada num pequeno pedaço de papel, 

colocada num pequeno saco de polietileno e partida com um pequeno martelo; 

5. Cada amostra e os pequenos fragmentos das ampolas foram transferidos para um 

recipiente de Teflon™, juntamente com 5 mL de HNO3 (67%), 1 mL de carrier de 

selénio (5 mg mL
-1

); 

6. Procedeu-se à digestão da amostra utilizando um Microwave Ertec Magnum II 

(potência máxima: 600 W) e um programa em 4 passos: 1) 1 minuto de aquecimento a 

70% da potência e 30 segundos de espera; 2) 1 minuto de aquecimento a 80% da 

potência e 30 segundos de espera; 3) 3 minutos de aquecimento a 90% da potência e 

5 minutos de espera; 4) 10 minutos de arrefecimento. 

Reagentes: 

- Ácido nítrico (67%) 

- Ácido clorídrico (37%) 

- Ácido fluorídrico 

- Ácido perclórico 

- Solução saturada de MgCl2 

- Ácido ascórbico 

- Solução de selénio (5mg mL
-1

) 
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Figura 16. Microwave Ertec Magnum II, instalado numa hötte com exaustor de fumos. 

7. Os recipientes de Teflon™ foram abertos cuidadosamente para libertar os gases NOx; 

8. Transferiu-se todo o conteúdo do recipiente de Teflon™ para um gobelé, e lavou-se o 

recipiente várias vezes com ácido nítrico 67%; 

9. Removeram-se os fragmentos das ampolas com a ajuda de uma pinça; 

10. As amostras foram filtradas utilizando fibra de vidro comercial, a fim de se separar uma 

eventual fracção mineral da amostra; 

 

Figura 17. Sistema de filtração referido no ponto 10. 

11. O filtrado foi transferido para um balão de quartzo, adicionou-se 3 mL de HClO4 

comercial e aqueceu-se até ao aparecimento de fumos brancos em abundância; 

12. Deixou-se arrefecer e adicionaram-se 5 mL de HCl – solução previamente aquecida – 

(1:1) e 1 mL de MgCl2 (saturado), aqueceu-se durante cerca de 1-2 minutos; 
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13. Transferiu-se a solução para um Erlenmeyer, adicionaram-se cerca de 20 mL de água 

destilada, cerca de 250 mg de ácido ascórbico e agitou-se; 

14. Deixou-se precipitar durante a noite; 

15. A fibra de vidro foi colocada num saco de polietileno para posterior análise; 

16. O precipitado foi separado através de uma filtração em vácuo e utilizando um filtro de 

nitrocelulose Pragopor; 

 

Figura 18. Unidade de filtração em vácuo Sartorius
® 

17. O filtro foi colocado num pequeno saco e fechado a quente; 

18. Adquiriram-se os espectros de radiação gama das amostras num detector HPGe tipo 

poço, com 90% de eficiência, durante 2 horas, para a quantificação do pico do 
75

Se; 

19. Adquiriram-se os espectros de radiação gama dos monitores de ferro num detector 

coaxial com eficiência 53%, a uma distância de 20 cm e durante 10 minutos; 

20. Com a finalidade de determinar o rendimento, após medição, os filtros com os 

precipitados foram irradiados para activação do 
77m

Se, num sistema pneumático rápido, 

durante 30 segundos, com 3 minutos de espera e um tempo de contagem de 30 

segundos, num detector HPGe coaxial. 

(Esta fracção obtida da decomposição da amostra em ácido nítrico concentrado 

representa a fracção orgânica da amostra, a fracção de amostra retida pela fibra de 

vidro representa a fracção mineral da amostra); 

21. Cada fibra de vidro (reservada no ponto 10) foi transferida para um recipiente de 

Teflon™ e adicionaram-se 5 mL de HNO3 e 1-2 mL de HF concentrado; 

22. A solução resultante do ponto anterior foi digerida utilizando um Microwave Ertec 

Magnum II, conforme o procedimento do ponto 6; 

23. A solução resultante foi repetidamente evaporada até à evaporação de todo o ácido 

fluorídico; 
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24. Efectuaram-se os pontos 11-14; 16-18 e 20, para a solução proveniente no ponto 

anterior. 

2.3.3 Análise instrumental por activação neutrónica 

Material: 

- Amostrador automático de amostras ORTEC
® 

- Detector de radiação gama HPGe 

- Recipientes, anéis e bases de polipropileno 

Procedimento experimental: 

1. As amostras foram irradiadas durante 1 hora (no caso dos solos) e 5 horas (no caso do 

material biológico), a um fluxo de 2x10
12

 cm
-2

 s
-1

. De salientar que é este o tempo 

máximo que as amostras podem ser irradiadas, por forma a evitar a volatilização de 

selénio; 

2. As amostras irradiadas foram deixadas decair durante 2 dias; 

3. Colocaram-se as amostras irradiadas em bases e recipientes de polipropileno e 

fecharam-se os recipientes adequadamente; 

4. Colocaram-se os recipientes no amostrador automático de amostras; 

 

 

 

 

 

Figura 19. Recipientes de polipropileno e amostrador automático de amostras ORTEC
®
. 

5. Deu-se início à aquisição dos espectros de radiação gama; 

6. Deixaram-se as amostras decair por mais 4 semanas; 

7. Repetiram-se os passos 3 a 5. 
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3 Resultados e discussão 

3.1 Comparação entre DSPEC jr 2.0™ e DSPEC Pro™ 

O sistema pneumático rápido foi fornecido pela IAEA no final dos anos 80. Trata-se de um 

equipamento relativamente antigo, o que levou à necessidade de se efectuarem actualizações 

e modificações, de forma a melhorar o respectivo desempenho e a própria fiabilidade dos 

resultados. Assim sendo, foi efectuada a substituição de algum hardware associado ao sistema 

e a inclusão de uma unidade integrada para compensação dos impulsos perdidos ao longo do 

tempo de medida, como explicado anteriormente (ver ponto 1.9). 

Esta primeira parte do trabalho refere-se aos esforços efectuados para a modernização do 

sistema existente, e consequentemente, para melhorar a qualidade analítica dos resultados 

obtidos na utilização do SIPRA. Como método de análise recorreu-se à análise cíclica por 

activação neutrónica, utilizando-se os equipamentos DSPEC jr 2.0™ e DSPEC Pro™, e 

confrontaram-se os resultados obtidos pelos dois. 

Nesta fase utilizaram-se os materiais de referência NIST-SRM 1567a (farinha de trigo) e NIST-

SRM 1568a (farinha de arroz). Para cada material foram preparadas 3 réplicas, segundo o 

procedimento experimental descrito no ponto 2.2.5. O número de ciclos utilizado foi de 15; para 

cada ciclo os tempos de irradiação e de medição foram de 15 segundos, e o tempo de espera 

de 5 segundos. As concentrações dos elementos foram calculadas utilizando o método relativo. 

Os teores de Al, Ca, Mg, Mn, Na e Se no material de referência NIST-SRM 1567a são, em mg 

kg
-1

, respectivamente: 5.7; 191; 400; 9.4; 6.1; 1.1. Para o material de referência NIST-SRM 

1568a tomam os valores de: 4.4; 118; 560; 20; 6.6; 0.38 mg kg
-1

 (anexos 1 e 2). 

Iniciou-se este trabalho analisando os materiais de referência acima mencionados, utilizando a 

unidade integrada – DSPEC jr 2.0™ – e uma nova unidade integrada –DSPEC Pro™ – 

adquirida para substituir a anterior. 

3.1.1 Determinação de concentrações e respectivos erros 

As figuras 20 a 25 mostram as razões (equação 5) entre os valores certificados para as 

concentrações dos elementos dos materiais de referência NIST-SRM 1567a e NIST-SRM 

1568a, e os resultados obtidos experimentalmente. As incertezas representadas nas figuras 20 

a 25 abrangem as incertezas dos resultados experimentais e as dos valores certificados. O 

cálculo das incertezas dos resultados experimentais foi efectuado com base no desvio padrão 

do valor médio de 3 réplicas, multiplicado pelo correspondente t-student. As incertezas globais 

foram determinadas através da propagação de erros nos algoritmos de cálculo. 
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As concentrações dos elementos químicos foram calculadas utilizando o método relativo. 

 (Equação 5) 

onde [X]Certificado é o valor da concentração certificada do elemento X no material de referência e 

[X]Experimental é o valor da concentração, obtida experimentalmente, do elemento X na amostra. 

 

Figura 20. Razão (equação 5) do elemento alumínio, para o NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 

1568a como referência e utilizando as diferentes unidades integradas. Intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 21. Razão (equação 5) para o elemento cálcio, para o NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 

1568a como referência e utilizando as diferentes unidades integradas. Intervalo de confiança de 95%. 

 

Figura 22. Razão (equação 5) do elemento magnésio, para o NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 

1568a como referência e utilizando as diferentes unidades integradas. Intervalo de confiança de 95%. 

 

Figura 23. Razão (equação 5) do elemento manganês, para o NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 

1568a como referência e utilizando as diferentes unidades integradas. Intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 24. Razão (equação 5) do elemento sódio, para o NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 1568a 

como referência e utilizando as diferentes unidades integradas. Intervalo de confiança de 95%. 

 

Figura 25. Razão (equação 5) do elemento selénio, para o NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 

1568a como referência e utilizando as diferentes unidades integradas. Intervalo de confiança de 95%.  

Quando se substitui o equipamento DSPEC jr 2.0™ pelo DSPEC Pro™, observa-se que existe 

uma redução das incertezas, na ordem dos 10% para os elementos selénio, manganês e 

alumínio; 15% para o cálcio; 20% para o magnésio e 30% para o sódio, indicando desta forma 
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que a unidade DSPEC Pro™ permite a obtenção de resultados experimentais com maior 

precisão. 

De um modo geral, verifica-se também que os resultados experimentais obtidos se aproximam 

mais dos valores certificados quando é utilizada a unidade integrada DSPEC Pro™, excepto 

para o elemento selénio cuja razão se afasta da unidade, diminuindo de 0.98 para 0.91, 

quando se passa da DSPEC jr 2.0™ para a DSPEC Pro™. Esta diminuição da razão quando 

se utiliza a unidade DSPEC Pro™ pode ser explicada pelo facto de, neste trabalho, ter sido 

utilizada uma massa de material de referência abaixo do recomendado no certificado do NIST-

SRM (200 mg em vez dos 500 mg aconselhados) e o selénio poderá ter uma distribuição 

heterogénea numa massa inferior. No entanto, este afastamento da unidade não deve ser 

considerado significativo, pois estamos a referir-nos a uma diminuição da razão de apenas 7% 

o que pode também ser resultado de eventuais oscilações das condições experimentais. Há 

também que considerar que o valor de selénio certificado no material de referência possui uma 

incerteza de cerca de 20%. 

Na situação do elemento cálcio, o radionuclido utilizado na determinação deste elemento foi o 

49
Ca, com energia gama de 3084 keV, que pode ser considerado um pico de energia elevada. 

Nesta gama de energias a eficiência do detector utilizado não é tão elevada como na dos 

restantes picos dos outros elementos, pelo que se obtiveram razões mais distantes da unidade 

para este elemento. 

3.1.2 Determinação dos limites de detecção 

Como forma de se compararem as sensibilidades das duas unidades integradas,DSPEC jr 

2.0™ e DSPEC Pro™, calcularam-se os limites de detecção (equação 4) para os elementos Al, 

Ca, Mg, Mn, Na e Se. A tabela 4 resume os valores obtidos para estes limites de detecção 

assim como a razão (equação 6) entre os LD obtidos pelas diferentes unidades. 

  (Equação 6) 

onde [LD]DSPEC Pro™ é o valor do limite de detecção da técnica para o elemento em causa, 

utilizando o espectrómetro digital de radiação gama DSPEC Pro™; [LD]DSPEC jr 2.0™ é o valor do 

limite de detecção para o elemento em causa, utilizando o espectrómetro DSPEC jr 2.0™. 

Com base nos resultados obtidos (tabela 4), verifica-se que a substituição da DSPEC jr 2.0™ 

pela DSPEC Pro™ proporcionou uma melhoria no limite de detecção na ordem dos 30-50%, 

para os 6 elementos químicos estudados, indicando que a unidade integrada DSPEC Pro™ 

consegue obter limites de detecção mais baixos e, por isso, este equipamento possui maior 

sensibilidade que o DSPEC jr 2.0™. 
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Tabela 4. Limites de detecção para Al, Ca, Mg, Mn, Na e Se no NIST-SRM 1567a utilizando o NIST-SRM 

1568a como referência, obtidos com os equipamentos DSPEC jr 2.0™ e DSPEC Pro™. 

 NIST 1567a (farinha de trigo) 

mg/kg DSPEC jr 2.0 DSPEC Pro Razão 

Al 0.04 0.02 0.5 

Ca 6.7 4.7 0.7 

Mg 3.1 1.9 0.6 

Mn 0.2 0.1 0.5 

Na 1.6 1.3 0.8 

Se 0.06 0.04 0.7 

 

3.1.3 Determinação dos erros associados às áreas totais dos picos 

Outra forma de se avaliar a precisão do equipamento utilizado, é pelos erros associados às 

áreas dos picos dos elementos químicos (tabela 5). Estas áreas e respectivos erros são 

calculados pelo software GammaVision-32 V6; ORTEC
®
. 

Observaram-se reduções dos erros das áreas na ordem dos 30% para o magnésio e sódio; 

40% para o alumínio e cálcio, e de 50% para o manganês. Esta diminuição conduz a uma 

maior precisão dos valores experimentais das concentrações dos elementos. 

Tabela 5. Estatísticas de contagem das áreas dos picos alumínio (
28

Al, 1779 keV), cálcio (
49

Ca, 3084 

keV), magnésio (
27

Mg, 844 keV), manganês (
56

Mn, 847 keV), sódio (
24

Na, 1369 keV) e selénio (
77m

Se, 162 

keV).  

Estatística de 
Contagem (%) 

(3 Réplicas) 

Alumínio Cálcio Magnésio Manganês Sódio Selénio 

jr Pro jr Pro jr Pro jr Pro jr Pro jr Pro 

NIST 
1567ª 

(farinha 
de trigo) 

1 1.4 1.0 10.8 5.2 5.1 3.7 2.8 1.5 13.8 10.4 3.0 3.5 

2 1.3 0.9 8.2 7.4 4.4 2.9 2.1 1.0 12.6 9.6 2.0 5.8 

3 1.3 0.6 10.6 5.8 4.5 2.8 2.3 1.3 14.3 9.5 3.1 2.5 

 

Pode então considerar-se que a utilização da unidade integrada DSPEC Pro™ mostrou uma 

melhoria na precisão dos resultados, devido à diminuição dos valores de incerteza associados 

às razões e associadas às áreas dos picos. Observou-se também uma melhoria na exactidão 

dos resultados, devido à aproximação dos valores das concentrações experimentais aos das 



 

58 
 

concentrações certificadas e evidenciou-se também um aumento da sensibilidade do método. 

Conclui-se por isso que a utilização de equipamentos com o método de tempo morto zero, 

conduzem-nos a condições de trabalho mais precisas, exactas e sensíveis. 

3.2 Optimização de parâmetros de irradiação em CNAA 

Nesta fase utilizaram-se como amostras sementes de trigo mole, Jordão, que foram preparadas 

segundo os procedimentos experimentais 2.2.3 e 2.2.5. Como material de referência utilizou-se 

o NIST-SRM 1568a (farinha de arroz), que foi também preparado segundo o procedimento 

descrito no ponto 2.2.5. 

3.2.1 Optimização do número de ciclos de irradiação 

Esta fase do trabalho insere-se num projecto que envolve a determinação de selénio numa 

grande quantidade de amostras de trigo, nomeadamente trigo mole, na variedade de Jordão. É 

por isso de extrema importância optimizarem-se previamente as condições de análise das 

amostras porque, para cada tipo de matriz, as condições de análise óptimas são variáveis.  

O número de ciclos utilizados, neste trabalho, foi de 5, 10 e 15; para cada um dos ciclos 

seleccionou-se 20 segundos como tempos de irradiação e de medição, e o tempo de espera de 

5 segundos. As concentrações de selénio, assim como os respectivos limites de detecção 

foram calculados utilizando o método relativo. 

Escolheram-se 20 s como tempos de medição e irradiação, devido ao facto de este ser um 

valor intermédio dos valores apresentados na bibliografia; usualmente utilizam-se 6-30 s como 

tempo de irradiação e 20-30 s como tempo de medição [28]. O tempo de decaimento  

seleccionado foi de 5 s uma vez que o radionuclido de interesse possui um tempo de semi-vida 

de 17.5 s e por isso deve esperar-se o menor tempo possível para que o radionuclido de 

interesse não decaia muito. 

Para as diferentes condições de irradiação, calcularam-se as concentrações de selénio nas 

amostras, os limites de detecção, os erros absolutos e relativos associados à concentração de 

selénio das amostras (intervalo de confiança de 95%), e o erro relativo associado à área do 

pico (NPA) de selénio (
77m

Se, 162 keV). Estes resultados encontram-se resumidos nas figuras 

26 e 27. 
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Figura 26. Concentrações de selénio utilizando 5, 10 e 15 ciclos; cada ciclo com um ti e tc de 20 s e um 

tw de 5 s. 

Observou-se uma tendência decrescente da concentração de selénio nas amostras à medida 

que se aumenta o número de ciclos da análise (figura 26). No entanto, os diferentes valores 

obtidos, para cada uma das condições de análise, encontram-se dentro das margens de erro 

das restantes condições. Pelo que, se pode dizer que as diferentes condições nos 

proporcionam resultados concordantes entre si. 

Esta diminuição do valor da concentração é acompanhada também com a diminuição do erro 

relativo associado (equação 7). Existe uma diminuição do erro relativo de 24% (figura 27), 

obtido com a utilização de 5 ciclos, para 20% obtido com a utilização de 10 ciclos. Verificou-se 

também que o aumento de 10 para 15 ciclos não revela qualquer melhoria no erro relativo 

associado à concentração de selénio mantendo-se, em ambas as condições, nos 20% de erro 

relativo. 

  (Equação 7) 

onde Erro[Se](%) é o erro relativo associado à concentração de selénio da amostra, em 

percentagem; Erro Absoluto é o erro associado à concentração da amostra, com um intervalo 

de confiança de 95%; [Se] é a média das concentrações obtidas para as várias réplicas da 

amostra analisadas. 

Pode, então, concluir-se que o aumento do número de ciclos leva a resultados mais precisos, 

facto este já anteriormente comprovado [36]. No entanto, a partir dos resultados obtidos 

também se verifica que o aumento do número de ciclos, para valores mais elevados, apresenta 

uma tendência de estabilização do erro relativo associado à determinação do resultado. 
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Como já foi referido anteriormente, os erros associados às concentrações (cerca de 20%) 

apresentam-se algo elevados, porque estamos a trabalhar com amostras que apresentam 

valores de concentração bastante diminutos, na ordem dos 60 g kg
-1

. E quanto mais nos 

aproximamos do LD mais incerta é a determinação. 

Para comprovação das concentrações obtidas pelo método CNAA, esta amostra será 

posteriormente analisada pela técnica de RNAA. 
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Figura 27. Limites de detecção – LD (mg kg
-1

) – de selénio; erros absolutos – erro [Se] (mg kg
-1

) – e erros 

relativos – erro [Se] (%) – associados à concentração de selénio das amostras (intervalo de confiança de 

95%); erros relativos associados às áreas dos picos – erro NPA (%) – de selénio (
77m

Se, 162 keV), 

utilizando diferente número de ciclos. 

Com base nos limites de detecção obtidos para as diferentes condições de irradiação-medição, 

verifica-se uma redução de 20% quando se aumenta o número de ciclos de 5 para 10; e um 

aumento de 5% quando se aumenta de 10 para 15 o número de ciclos. 

Com base nos resultados apresentados por Chatt et al. [36], o limite de detecção diminui com o 

aumento no número de ciclos, existindo uma maior redução no início, e havendo uma 

estabilização do limite de detecção para uma quantidade de ciclos mais elevada. 

Apesar de os resultados obtidos indicarem uma pequena subida do limite de detecção quando 

se aumenta de 10 para 15 o número de ciclos, este aumento é relativamente diminuto (apenas 

5% face às condições anteriores de 10 ciclos), podendo ter resultado de eventuais oscilações 

das condições experimentais. Seria também interessante verificar a evolução do limite de 

detecção para ciclos com menor intervalo entre si (por exemplo ciclos distanciados entre si de 

2 unidades ao invés de 5), para se verificar a existência ou não da estabilização deste 

parâmetro. No entanto, isto exigiria uma maior disponibilidade de tempo para além do período 
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deste estudo, daí não ter sido possível a sua realização. Importa também referir que, apesar da 

matriz da amostra utilizada pelos autores de [36] ser material biológico (folhas de árvore), esta 

pode ter uma composição bastante distinta da que foi utilizada no decorrer desta tarefa (grãos 

completos de trigo mole), e por este motivo existirem pequenas diferenças nas tendências dos 

resultados experimentais, já que ao contrário das outras técnicas, em NAA o limite de detecção 

de um elemento é altamente dependente da matriz da amostra correspondente. 

Outro factor que importa analisar é o erro associado à área do pico. Este erro é-nos dado pelo 

software de aquisição do espectro de radiação gama (GammaVision-32 V6; ORTEC
®
), que 

indica a precisão com que o sistema electrónico regista os impulsos recebidos pelo detector. 

Verifica-se que o erro da área do pico toma os valores de 11%, 8% e 8%, para 5, 10 e 15 ciclos 

respectivamente. Também para este parâmetro se observa uma tendência de estabilização 

quando o número de ciclos utilizados toma um valor superior. 

Para o tipo de amostra em questão (trigo mole – variedade Jordão), o número de ciclos óptimo 

a ser utilizado é 10, pois quando se aumenta este número para 15 não se observam melhorias 

significativas quer a nível do limite de detecção, erro associado à concentração de selénio na 

amostra ou erro associado à área total do pico do radionuclido no espectro. 

3.2.2 Optimização dos tempos de irradiação e contagem 

Com base no ponto anterior de optimização do número de ciclos, o número de ciclos 

seleccionado para esta fase foi de 10; os tempos de irradiação e medição para cada um ciclos 

variou entre 10, 20 e 30 segundos, e o tempo de espera de 5 segundos. As concentrações de 

selénio assim como os respectivos limites de detecção foram calculados utilizando o método 

relativo. 

Uma vez que o sistema de transporte pneumático disponível no RPI tem um tempo de 

transporte de aproximadamente 3 s [31], não foram tidos em consideração tempos inferiores a 

10 segundos, tanto para o tempo de irradiação, como de medição. Isto porque uma pequena 

variação no tempo de transporte simbolizaria uma margem de erro considerável nos referidos 

tempos (ti e tc). O tempo de decaimento seleccionado foi de 5 s uma vez que o radionuclido de 

interesse possui um tempo de semi-vida de 17.5 s e por isso deve esperar-se o menor tempo 

possível para que o elemento de interesse não decaia substancialmente. 

Para as diferentes condições de irradiação seleccionadas calcularam-se as concentrações de 

selénio nas amostras, os limites de detecção, os erros absoluto e relativo associados à 

concentração de selénio das amostras (intervalo de confiança de 95%), e o erro relativo 

associado à área do pico (NPA) de selénio (
77m

Se, 162 keV). Estes resultados encontram-se 

resumidos nas figuras 28 e 29. 
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Figura 28. Concentrações de selénio utilizando 10 ciclos; cada ciclo com um ti e tc de 10, 20 ou 30 s e 

um tw de 5 s. 

As concentrações de selénio obtidas (figura 28) com as diferentes condições de irradiação e 

medição apresentam-se com o carácter relativamente constante, entre os 60 e 70 g kg
-1

, 

apresentando-se concordantes entre si. 

Observa-se uma redução abrupta do erro relativo em cerca de 50% quando se passa de 10 

para 20 segundos de irradiação e medição, o erro obtido para 10 s foi de 17% e de 8% para 20 

s (figura 29). Quando se aumentam estes tempos para 30 s o erro relativo sofre uma 

estabilização diminuindo apenas para 8%. No que diz respeito ao erro relativo, as condições 

mais adequadas para a análise é a utilização de 20 segundos como tempo de irradiação e 

medição, pois a melhoria observada quando se utilizam 30 s nestes parâmetros não é 

significativa. 
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Figura 29. Limites de detecção – LD (mg kg
-1

) – de selénio; erros absolutos – erro [Se] (mg kg
-1

) – e erros 

relativos – erro [Se] (%) – associados à concentração de selénio das amostras (intervalo de confiança de 

95%); erros relativos associados às áreas dos picos – erro NPA (%) – de selénio (
77m

Se, 162 keV), 

utilizando diferentes tempos de irradiação e contagem. 

Observando-se os limites de detecção obtidos para as diferentes condições de irradiação-

medição, verifica-se uma redução de 20% quando se aumentam os tempos de irradiação e 

medição de 10 s para 20 s; e uma diminuição de 5% quando se aumenta de 20 s para 30 s os 

respectivos tempos. Também para este parâmetro se verifica uma estabilização com tempos 

mais elevados. 

Seria também interessante efectuar-se este trabalho variando os tempos de medição face aos 

tempos de irradiação. Por exemplo, utilizar-se como tempo de medição 30 s (aproximadamente 

duas vezes o tempo de semi-vida do 
77m

Se) e tempo de irradiação 20s. No entanto, isto exigiria 

uma maior disponibilidade de tempo para além do período deste estudo, daí não ter sido 

possível a sua realização. 

À semelhança da optimização do número de ciclos, outro dos factores analisados foi o erro 

associado à área do pico. Verifica-se que o erro da área do pico se apresenta mais ou menos 

constante, tomando valores de 11%, 10%, e 9% para as condições de irradiação 10, 20 e 30 s, 

respectivamente. Tanto para a optimização do número de ciclos como para a optimização dos 

tempos de irradiação e medição, este parâmetro é o que apresenta menores variações face à 

mudança das condições experimentais. 

Para o tipo de amostra em questão (trigo mole – variedade Jordão), os tempos óptimos de 

irradiação e medição a serem utilizados são de 20 s, pois quando se aumentam estes valores 

para 30 s não se observam melhorias significativas, quer a nível do limite de detecção, erro 
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associado à concentração de selénio na amostra ou erro associado à área total do pico do 

radionuclido no espectro. 

Como sugestão de melhoria ao presente trabalho, de optimização dos tempos e número de 

ciclos, é a utilização de um material de referência com concentrações de selénio da mesma 

ordem de grandeza da amostra; tal não foi possível pela inexistência de um padrão com estas 

características no laboratório. Na realidade, não existem referências com estas características 

disponíveis no mercado hoje em dia, no entanto, em RNAA (capitulo 3.4.2) foi utilizado um 

material com a gama de concentrações em questão, que foi adquirido anteriormente à ruptura 

de stock no mercado internacional. 

3.3 Análise instrumental por activação neutrónica 

Nesta fase utilizaram-se como amostras diferentes partes de centeio, que foram preparadas 

segundo os procedimentos experimentais 2.2.1 e 2.2.7, e alguns solos agrícolas, que foram 

preparados segundo os procedimentos experimentais 2.2.4 e 2.2.7. Como material de 

referência utilizou-se o NIST-SRM 1568a (farinha de arroz) e GBW07404 (solo), que foram 

também preparados segundo o procedimento descrito no ponto 2.2.7. 

Esta técnica foi utilizada através da medição do radionuclido 
75

Se, que possui um tempo de 

semi-vida longo (120 dias), tendo-se irradiado 5 horas e deixado decair 1 mês; a aquisição do 

espectro decorreu durante 4 horas. Por isso, nesta metodologia, foi necessário cerca de 1 mês 

para se obter resultados analíticos. 

Verificaram-se algumas dificuldades na determinação da concentração de selénio com base no 

radionuclido 
75

Se, pois constatou-se que as amostras em questão possuem outros 

radionuclidos que emitem radiação gama de energia muito próxima à das radiações principais 

do 
75

Se, nomeadamente os elementos Háfnio (Hf) e Tântalo (Ta). O 
75

Se possui como 

radiações gama principais as seguintes energias: 121.2 keV, 136.0 keV, 264.7 keV, e 279.5 

keV. A linha de radiação gama mais intensa é a de 136.0 keV que sofre uma interferência de 

uma radiação menos intensa (5.8% intensidade) de energia 136.16 keV proveniente do 
181

Hf 

(T1/2 de 42.4 d). A segunda radiação gama mais intensa é a de energia 264.7 keV que também 

sofre uma interferência do radionuclido 
182

Ta (T1/2 de 114.4 d) que possui uma radiação gama 

de 264.1 keV. 

Devidos a estas interferências e às características do tipo de amostras analisadas, não foi 

possível a identificação do pico de selénio no espectro e, consequentemente, também não foi 

possível a sua quantificação nas amostras.  
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Deste modo, apenas foi possível efectuar a determinação dos limites de detecção associados a 

cada um dos espectros de cada amostra. Estes limites de detecção encontram-se resumidos 

na tabela 6. 

Tabela 6. Limites de detecção obtidos com a técnica INAA. 

Cereal 
Local 

Amostragem 
Amostra 

LD 
(mg kg

-1
) 

Centeio 

Valpaços 

Solo 0.25 

Raíz 0.11 

Semente 0.06 

Guarda 

Solo 0.22 

Raíz 0.17 

Semente 0.09 

Trigo Elvas Solo 0.21 

 

Devido à impossibilidade da determinação da concentração de selénio nas amostras de centeio 

e no solo de Elvas, através da técnica de INAA, estas amostras foram posteriormente 

analisadas por RNAA. 

3.4 Análise radioquímica por activação neutrónica 

3.4.1 Resultados experimentais 

Devido às muito baixas concentrações de selénio existentes nas amostras estudadas, e 

também devido à interferência de outros elementos com energia semelhante à energia do  

75
Se, foi impossível determinar a concentração de selénio nas amostras de centeio e no solo 

agrícola da região de Elvas, através da técnica de INAA, havendo por isso a necessidade de se 

recorrer a uma técnica de análise radioquímica por activação com neutrões. 

Nesta fase utilizaram-se como amostras diferentes partes de centeio, trigo mole – Jordão – e 

trigo duro – Marialva – que foram preparadas segundo os procedimentos experimentais 2.2.1, 

2.2.2 e 2.2.6. 

A codificação das amostras foi efectuada tomando em consideração diferentes características 

das amostras: O tipo de cereal (W – trigo; R – centeio), a variedade de trigo (J – Jordão; M – 

Marialva, 0 – centeio com variedade não especificada), local de colheita (E – Elvas; G – 

Guarda; V – Valpaços), parte da planta (Semente – semente utilizada como sementeira; Ro – 

raíz; St – palha; Sp – espiga; Se - semente), fase de crescimento da planta (1 – fase de 
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sementeira; 2 – fase de afilhamento; 3 – fase de emborrachamento; 4 – fase de enchimento do 

grão; 5 – fase de colheita). 

No que diz respeito à pureza das fracções separadas, inesperadamente verificou-se uma co-

precipitação de Th (Tório), medido através do seu radionuclido neto 
233

Pa (protactínio). Esta co-

precipitação levou à formação de um dupleto resultante do pico a 398.66 keV do radionuclido 

233
Pa e do pico soma a 400.66 keV do 

75
Se. 

Esta interferência foi facilmente resolvida através do procedimento de análise de picos 

interactivo do software Genie™ 2000 (CANBERRA
®
). Este tipo de interferência foi muito mais 

evidente nas amostras de raízes (Figura 30 - c) e assumiu uma importância menor nas 

amostras de palha (Figura 30 - b). À semelhança do que aconteceu ao material de referência 

(Figura 30 - a) não existiu qualquer interferência nas amostras de espigas e sementes, 

levando-nos a concluir que quanto mais próximo do solo a amostra está, maior será o conteúdo 

de Th na amostra. 

 

 

Figura 30. Excertos de espectro de radiação gama: (a) NIST-SRM 8433, linha a 400.66 keV do 
75

Se; (b) 

palha de trigo, 398.66 keV + 400.66 keV do 
233

Pa + 
75

Se, respectivamente; (3) raíz de trigo, 398.66 keV + 

400.66 keV do 
233

Pa + 
75

Se, respectivamente. 

(c) 

(a) 
(b) 
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O carrier foi posteriormente irradiado rapidamente, e a quantificação do rendimento da 

separação química foi feita através do radionuclido 
77m

Se. O rendimento foi muito elevado e 

reprodutível, tendo-se obtido um valor médio de 95% ± 4%, para um total de 52 amostras. No 

entanto, para cada determinação foi efectuada a correcção correspondente ao rendimento 

obtido, de modo a obter-se o menor grau de incerteza possível. 

Os valores obtidos, para os diferentes tipos de amostras, com a técnica de RNAA estão 

representados graficamente na figura 31, e os respectivos valores no anexo III. 

 

Figura 31. Dados obtidos, para a concentração de selénio (peso fresco), com a técnica de radioquímica 

em Rӗz – República Checa (ver anexo III para a descrição das siglas). 

A técnica RNAA é uma técnica extremamente sensível, o que nos permitiu obter valores tão 

baixos como 3 g kg
-1

 e um limite de detecção de 0.3 g kg
-1

. É uma técnica muito útil porque 

nos permite ultrapassar interferências como as apresentadas no ponto 3.3, e a obtenção de 

concentrações extremamente baixas de selénio. 

A figura 31 apresenta as concentrações totais (fracção orgânica e fracção mineral) de selénio 

obtidas com RNAA. No caso das amostras biológicas verificou-se que a grande maioria do 

selénio se encontrava na parte orgânica da amostra, e apenas uma parte muito reduzida na 

parte mineral, representando esta última apenas 1-2% da quantidade total de selénio (anexo 

III). No caso das amostras de solo, a contribuição da parte mineral para a concentração de 
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selénio total é um pouco superior, tomando valores entre 1-7%. Verifica-se também a 

existência de uma amostra, cuja componente mineral tem maior contribuição do que em todas 

as outras. É o caso da palha de centeio, proveniente da região da Guarda, que apresenta uma 

contribuição de 20% da fracção mineral, na quantidade total de selénio existente na amostra. 

Mundialmente, a concentração de selénio existente no grão de trigo pode variar bastante, uma 

vez que esta está altamente correlacionada com a quantidade de selénio existente no solo. 

Valores encontrados na bibliografia, para grãos de trigo, indicam-nos que estes teores de 

selénio podem variar dos 0.001 até 30 mg kg
-1

, estando a grande maioria dos valores entre 

0.02 e 0.60 mg kg
-1

 [41]. 

Os valores de selénio obtidos neste trabalho, para os grãos de trigo foram de 54 ± 3 g kg
-1

 

(trigo duro – variedade marialva) e 78 ± 4 g kg
-1

 (trigo mole – variedade Jordão); no caso dos 

grãos de centeio estes valores apresentaram-se bastante mais baixos, tomando os valores de 

6.8 ± 0.5 g kg
-1

. Os teores de selénio obtidos para o trigo apresentam-se na gama mais 

comum dos valores mundiais, já o centeio aproxima-se bastante do valor limite inferior 

reportado. 

Verifica-se também que a variedade de trigo duro – Marialva – apresenta valores de 

concentrações inferiores aos do trigo mole – Jordão.  

Comparando os resultados obtidos para as sementes de trigo mole, com a técnica de RNAA 

(78 ± 4 g kg
-1

) e a técnica de CNAA (60-80 g kg
-1

, com cerca de 20% de margem de erro), 

verifica-se que estes são concordantes, tendo a técnica de RNAA uma precisão muito superior 

para as amostras em questão. Esta precisão superior já seria esperada, uma vez que o 

detector utilizado possui uma eficiência três vezes superior ao utilizado na análise instrumental, 

e a separação química permitiu individualizar o selénio de uma matriz complexa. 

3.4.2 Controlo de qualidade 

Comprovou-se a exactidão do método de RNAA através da análise de materiais de referência, 

com baixo teor em selénio. Utilizou-se o NIST-SRM 1515 (folhas de macieira) e o NIST-SRM 

8433 (farelo de milho), que foram preparados segundo o procedimento descrito no ponto 2.2.6. 

Os valores apresentados na tabela 7 comprovam que existe concordância entre os resultados 

experimentais e os valores certificados, dentro das margens de incerteza. 
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Tabela 7. Resultados para Se no NIST-SRM 1515 ‗folhas de macieira‘ e NIST-SRM 8433 ‗farelo de milho‘, 

em g kg
-1

 (peso seco). 

Material [Se] Experimental [Se] Certificado 

NIST-SRM 1515 43 ± 4 (6) 
a 

50 ± 9 

NIST-SRM 8433 44  ± 3 (4) 
a 

45 ± 8 

a
 média ± desvio padrão (número de réplicas) 

3.4.3 Comparação de teores de selénio entre os cereais estudados 

Além de se utilizarem os teores de selénio determinados anteriormente (figura 31), utilizou-se 

também uma normalização destas concentrações nas diferentes partes da planta face ao teor 

de selénio disponível nos solos correspondentes, para que fosse possível comparar diferentes 

cereais, provenientes de diferentes regiões do país. 

São os coeficientes de transferência (CT) que nos permitem efectuar esta normalização. 

Efectuou-se, por isso, o cálculo destes coeficientes (equação 8) para a raíz, palha, espigas e 

sementes de trigo e centeio, que se encontram representados na figura 32. 

 (Equação 8) 

onde CTSolo representa o coeficiente de transferência de selénio face ao solo; [Se]planta 

representa teor de selénio na parte da planta (raíz, palha, espiga ou semente); [Se]solo 

representa o teor de selénio existente no solo. 
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Figura 32. Coeficientes de transferência do solo para as diferentes partes das plantas de trigo e centeio 

(peso fresco). 

Os valores do CT do solo para o centeio foram inferiores aos dos correspondentes para o trigo 

em todas as partes das plantas, com excepção das raízes. Verifica-se então que o trigo possui 

um maior coeficiente de transferência do solo para a planta, isto é, as plantas de trigo possuem 

uma maior capacidade de absorver o selénio do solo para o corpo da planta.  

Isto sucede, mesmo apesar da região de centeio de Valpaços, ter praticamente o dobro da 

concentração de selénio no solo que as restantes regiões. Levando-nos a concluir que a 

espécie química de selénio disponível nos solos de Valpaços não estará numa forma 

facilmente assimilável pela planta. 

Como sugestão de trabalho futuro, seria interessante efectuar-se um estudo de especiação de 

selénio nos diferentes solos agrícolas, bem como nas diversas partes das plantas, para que se 

possa compreender quais as formas de selénio que são mais facilmente assimiláveis pelas 

variedades de cereais estudadas. 



 

71 
 

3.4.4 Comparação de teores de selénio entre as diferentes partes da 

planta cerealífera e ao longo das fases de crescimento da planta 

Os coeficientes de transferência da semente (equação 9) para a raíz, palha, espigas e 

sementes de trigo e centeio encontram-se representados na figura 33. Estes coeficientes foram 

obtidos através das razões entre as concentrações de selénio nas diversas partes da planta 

(raíz, palha, espiga ou semente) e a concentração das sementes utilizadas nas sementeiras 

das culturas. 

 (Equação 9) 

onde CTSemente representa o coeficiente de transferência de selénio face à semente utilizada na 

sementeira; [Se]planta representa teor de selénio na parte da planta (raíz, palha, espiga ou 

semente); [Se]semente representa o teor de selénio existente na semente utilizada na sementeira. 

 

Figura 33. Coeficientes de transferência do solo e da semente para as diferentes partes das plantas 

(peso fresco). 

O coeficiente de transferência referente ao solo apresenta uma tendência de aumento à 

medida que a planta de trigo vai passando pelas várias fases de crescimento. O valor obtido 

para este coeficiente é menor na fase de afilhamento, aumenta na fase de emborrachamanto e 
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apresenta o seu máximo na fase de enchimento do grão. Devido à limitação de amostras que 

foi possível analisar no instituto em Rӗz – República Checa, não temos os valores de selénio 

para todas as partes da planta em todas as fases de crescimento de ambos os trigos, sendo 

que esta falta é mais notável para o trigo Jordão, que se representa apenas por 3 amostras. 

Pode então dizer-se que a planta vai retirando selénio dos solos ao longo de todo o seu 

crescimento, daí o coeficiente de transferência ir aumentando com o crescimento das plantas. 

A tendência do CT relativo à semente é semelhante ao CT referente ao solo, isto é, verifica-se 

o seu aumento à medida que a planta vai passando pelas várias fases de crescimento 

(afilhamento < emborrachamento < enchimento do grão).  

Quando comparados os diferentes tipos de trigo – duro e mole – nas mesmas partes das 

plantas e nas mesmas fases de crescimento, não se verificam diferenças significativas nos 

coeficientes de transferência, quer da semente quer do solo. 

Também se verifica que a espiga possui um coeficiente superior às raízes, que por sua vez é 

superior ao coeficiente da palha da planta. No entanto, no caso das raízes apenas foram 

analisadas raízes provenientes da fase do afilhamento, fase em que as plantas não possuíam 

espigas. 
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4 Conclusões e sugestões 

Neste trabalho confrontaram-se os resultados obtidos com duas unidades integradas, DSPEC 

jr 2.0™ e DSPEC Pro™, de forma a que se pudesse tirar conclusões acerca do seu 

desempenho. Concluiu-se que a utilização da unidade integrada DSPEC Pro™ mostrou uma 

melhoria na precisão dos resultados, devido à diminuição dos valores de incerteza associados 

às razões e associados às áreas dos picos. Uma melhoria na exactidão dos resultados, foi 

também observada devido à aproximação dos valores das concentrações experimentais aos 

das concentrações certificadas e verificou-se também um aumento da sensibilidade do método. 

Conclui-se, portanto, que a utilização de equipamentos com o método de tempo morto zero, 

conduzem-nos a condições de trabalho mais precisas, exactas e sensíveis. 

Foram optimizadas as condições de irradiação para a técnica CNAA e concluiu-se que para 

amostras de trigo mole, na variedade Jordão, o número de ciclos óptimo a ser utilizado é de 10 

e os tempos óptimos de irradiação e medição são de 20 segundos cada. De facto, quando se 

aumentam estes valores não se observam melhorias significativas, quer a nível do limite de 

detecção, do erro associado à concentração de selénio na amostra ou do erro associado à 

área total do pico do radionuclido no espectro. 

Como sugestão de possível melhoria futura, seria realizar nova optimização dos tempos de 

irradiação e do número de ciclos utilizados em CNAA, com o recurso a um material de 

referência com concentrações de selénio na mesma ordem de grandeza das amostras. Tal não 

foi possível, neste trabalho, devido à inexistência de um padrão com estas características no 

laboratório, uma vez que a aquisição deste tipo de materiais envolve um custo financeiro 

bastante elevado, além de hoje em dia não haver disponível no mercado internacional. . A 

variação da massa no material de referência não resultaria dado ser necessário assegurar a 

geometria de medição para amostras e material de referência. 

A técnica RNAA é uma técnica extremamente sensível, o que nos permitiu obter valores tão 

baixos como 3 g kg
-1

 e um limite de detecção de 0.3 g kg
-1

. É uma técnica muito útil que nos 

permite resolver interferências a nível de espectros de radiação gama e obter concentrações 

extremamente baixas, não passíveis de serem resolvidas e obtidas pelas técnicas 

instrumentais, com uma margem de erro aceitável. 

Os coeficientes de transferência apresentam uma tendência de aumento à medida que a planta 

de trigo vai passando pelas várias fases de crescimento. Os valores obtidos para estes 

coeficientes são menores na fase de afilhamento, aumentam na fase de emborrachamanto e 

apresentam o seu máximo na fase de enchimento do grão. 

De futuro, seria muito interessante efectuar um estudo de especiação do selénio presente nos 

diferentes solos agrícolas, bem como nas diversas partes das plantas, para avaliar e 
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compreender quais são as formas de selénio que são mais facilmente assimiláveis pelas 

variedades de cereais estudadas. 

Para complementar este trabalho, sugere-se ainda efectuar o mesmo estudo para as plantas 

maduras para, deste modo, se completar o estudo do ciclo de crescimento da planta, ou seja, 

desde o seu início (sementeira) até ao fim (maturidade). 
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6 Anexos 

Anexo I. Valores certificados do NIST-SRM 1567a (farinha de trigo). 

Elementos minoritários 

Elemento Fracção mássica (%) 

Cálcio 0.0191 ± 0.0004 

Magnésio 0.040 ± 0.002 

Fósforo 0.134 ± 0.006 

Potássio 0.1330 ± 0.003 

Enxofre 0.165 ± 0.002 

    

Elementos traço 

Elemento Fracção mássica (mg kg
-1

) 

Alumínio 5.7 ± 1.3 

Cádmio 0.026 ± 0.002 

Cobre 2.1 ± 0.2 

Ferro 14.1 ± 0.5 

Manganês 9.4 ± 0.9 

Molibdénio 0.48 ± 0.03 

Selénio 1.1 ± 0.2 

Sódio 6.1 ± 0.8 

Zinco 11.6 ± 0.4 
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Anexo II. Valores certificados do NIST-SRM 1568a (farinha de arroz). 

Elementos minoritários 

Elemento Fracção mássica (%) 

Cálcio 0.0118 ± 0.0006 

Magnésio 0.056 ± 0.002 

Fósforo 0.153 ± 0.008 

Potássio 0.1280 ± 0.0008 

Enxofre 0.120 ± 0.002 

    

Elementos traço 

Elemento Fracção mássica (mg kg
-1

) 

Alumínio 4.4 ± 1.0 

Arsénio 0.29 ± 0.03 

Cádmio 0.022 ± 0.002 

Cobre 2.4 ± 0.3 

Ferro 7.4 ± 0.9 

Manganês 20.0 ± 1.6 

Mercúrio 0.0058 ± 0.0005 

Molibdénio 1.46 ± 0.08 

Rubídio 6.14 ± 0.09 

Selénio 0.38 ± 0.04 

Sódio 6.6 ± 0.8 

Zinco 19.4 ± 0.5 

 



 

83 
 

Anexo III. Dados obtidos com a técnica de radioquímica em Rӗz – República Checa. 

Amostra 
Descrição da 

amostra 

―Fracção 

orgânica‖ 

(g·kg
-1

) 

―Fracção 

mineral― 

(g·kg
-1

) 

[Se] total, g·kg
-1

, 

(peso seco) 

[Se] total, g·kg
-1

, 

(peso fresco) 

0-E-0-So-1 
Elvas - Solo 

Sementeira 
115 ± 6 3.1 ± 0.3 118 ± 6 118 ± 6 

W-E-M-Se-1 

Trigo - Elvas 

Marialva - Semente 

Sementeira 

57 ± 3 < 0.3 57 ± 3 54 ± 3 

W-E-M-Ro-2 

Trigo - Elvas 

Marialva - Raíz 

Afilhamento 

39 ± 2 < 0.3 39 ± 2 6.1 ± 0.3 

W-E-M-St-2 

Trigo - Elvas 

Marialva - Palha 

Afilhamento 

22 ± 1 < 0.5 22 ± 1 3.1 ± 0.1 

W-E- M-St-3 

Trigo - Elvas 

Marialva - Palha 

Emborrachamento 

26 ± 1 0.46 ± 0.05 26 ± 1 24 ± 1 

W-E- M-Sp-3 

Trigo - Elvas 

Marialva – Espigas 

Emborrachamento 

41 ± 2 < 0.3 41 ± 2 38 ± 2 

W-E-M-St-4 

Trigo - Elvas 

Marialva - Palha 

Enchimento do grão 

35 ± 2 0.39 ± 0.05 35 ± 2 31 ± 2 

W-E- M-Sp-4 

Trigo - Elvas 

Marialva - Espigas 

Enchimento do grão 

64 ± 3 0.62 ± 0.04 65 ± 3 55 ± 3 

W-E-J-Se-1 

Trigo - Elvas  

Jordão - Semente 

Sementeira 

83 ± 4 < 0.3 83 ± 4 78 ± 4 

W-E-J-Ro-2 

Trigo - Elvas  

Jordão - Raíz 

Afilhamento 

53 ± 3 < 0.3 53 ± 3 9.4 ± 0.5 
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W-E-J-St-2 

Trigo - Elvas  

Jordão - Palha 

Afilhamento 

32 ± 2 < 0.3 32 ± 2 5.6 ± 0.4 

W-E-J-St-3 

Trigo - Elvas  

Jordão - Palha 

Emborrachamento 

25 ± 1 < 0.3 25 ± 1 22 ± 1 

0-G-0-So-5 
Guarda - Solo 

Colheita 
97 ± 5 0.20 ± 0.03 97 ± 5 97 ± 5 

R-G-0-Ro-5 

Centeio – Guarda 

Raíz             

Colheita 

29 ± 2 0.51 ± 0.06 30 ± 2 23 ± 2 

R-G-0-St-5 

Centeio – Guarda 

Palha            

Colheita 

3.3 ± 0.2 0.92 ± 0.06 4.3 ± 0.3 4.2 ± 0.3 

R-G-0-Se-5 

Centeio – Guarda 

Semente             

Colheita 

7.0 ± 0.4 < 0.3 7.0 ± 0.4 6.7 ± 0.4 

0-V-0-So-5 
Valpaços - Solo 

Colheita 
210 ± 10 15.1 ± 0.8 225 ± 11 225 ± 11 

R-V-0-Ro-5 

Centeio – Valpaços 

Raíz             

Colheita 

39 ± 2 < 0.3 39 ± 2 31 ± 2 

R-V-0-St-5 

Centeio – Valpaços 

Palha            

Colheita 

5.0 ± 0.3 < 0.3 5.0 ± 0.3 4.9 ± 0.3 

R-V-0-Se-5 

Centeio – Valpaços 

Semente             

Colheita 

7.2 ± 0.5 < 0.3 7.2 ± 0.5 6.8 ± 0.5 

 


