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RESUMO 

  

 Na indústria de laticínios, são comuns os mais diversos tipos de fraudes, que em geral 

consistem na diluição do produto com outras substancias, com a intenção de aumentar o 

lucro. Devido às diversas possíveis conseqüências da contaminação do leite, existe a 

necessidade de desenvolvimento de métodos para detecção de tais fraudes, que possam ser 

aplicadas na indústria. As técnicas atualmente usadas vão desde testes químicos, até diversas 

formas de espectroscopia. Aqui propomos usar espectrometria gama como método para 

indicar possíveis contaminações no leite UHT. Através da medida do coeficiente de 

atenuação linear e do coeficiente de atenuação mássico do leite, podemos indicar mudanças 

na composição do mesmo, sendo que, contaminantes comuns como a água e a uréia parecem 

alterar o coeficiente de atenuação. Usando uma fonte de 
133

Ba, encontramos o coeficiente de 

atenuação mássico do leite e da água e de soluções com uréia para as energias de 32 keV, 81 

keV e 360 keV. Os valores encontrados mostram que o leite tem um coeficiente de atenuação 

mássico mais alto que a água e uréia e que este tende a diminuir com a adição destes. Uma 

das mais importantes dificuldades no uso da técnica são as incertezas no processo, sendo 

que, a mais significativa é a decorrente da natureza estatística do processo de decaimento. 

Dentre as 3 energias usadas, a energia de 32 keV apresentou resultados mais próximos da 

teoria e menor incerteza que os picos de 81 e 360 keV. Atribuímos isso principalmente a 

maior intensidade do pico, que tem como efeito diminuir a incerteza decorrente do processo 

estatístico de decaimento, mas também ao fato da diferença entre os coeficientes de 

atenuação mássica das substancias analisadas ser maior para baixas energias. Com 

concluímos que para esse tipo de aplicação, é recomendável o uso de energias baixas, 

próximos de 32 keV, ou mesmo mais baixos. Independente da energia usada, fontes com alta 

intensidade também são recomendados. O coeficiente de atenuação pode ser usado para 

indicar alterações na composição do leite, porém, assim como com a densidade, não há como 

determinar precisamente a substancia adicionada, sendo necessário para isso outros testes. 

 

Palavras-chave: Coeficiente de atenuação mássico, espectrometria gama, leite, uréia, Bário 
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ABSTRACT 

 

        In the dairy industry, there are many common types of frauds, which, in general, consist 

in the addition of other substances to the product, with the intent of increasing profit. Due to 

the possible consequences of milk contamination, there is the need of developing several 

methods for detection of such frauds that can be applied in industries. The techniques usually 

used go from chemical tests to several kinds of spectroscopy. Here we propose to use gamma 

spectroscopy as method to indicate possible contaminations in UHT milk. Through the 

measure of the linear attenuation coefficient and the mass attenuation coefficient we can 

indicate changes in the composition of milk, considering that additions of water and urea 

seem to change the attenuation coefficient. Using a gamma source of 
133

Ba, we found the 

mass attenuation coefficient of milk and water and solutions of urea in the energies of 32, 81 

and 360 keV. The experimental results found indicate that milk has a higher mass attenuation 

coefficient, and it tends to decrease with the addition of water and urea. One of the main 

difficulties of the use in this technique is the uncertainties in the process, being the main one 

due to the statistical nature of the decay process. Among the 3 energies used, the energy of 32 

keV presented the closest results to theory, and less uncertainty than the 81 and 360 keV 

peaks. We attribute that mainly to the bigger intensity of the peak, which has as effect 

lowering the uncertainty during the statistical process of decay, but also to the fact that the 

difference in the mass attenuation coefficient of the substances in analysis is higher for lower 

energies. With this we conclude that for this kind of application, it’s recommended the use of 

low energies, close to 32 keV or even lower. Regardless of the energy used, sources with high 

intensity are recommended. The mass attenuation coefficient can be used to find changes in 

the composition of the milk, but alone, just like with density, it can’t precisely determine the 

source of change, other tests being necessary for that purpose. 

  

Keywords: Mass attenuation coefficient, milk, urea, Barium 
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1 Introdução 

 

 1.1 Fraude alimentícia no mundo e através do tempo   

 

 Na indústria alimentícia, ao contrário de outras indústrias como a farmacêutica, a 

margem de lucro é geralmente baixa. Isso leva alguns produtores e distribuidores a usar de 

adulteração e falsificação para tentar maximizar lucros. Toda a indústria alimentícia já 

testemunha, neste século, de diversos escândalos, às vezes de conseqüências terríveis. 

Podemos citar vários exemplos, como a mistura dos corantes banidos da indústria alimentícia, 

“Sudan I” e “para red” em temperos no Reino Unido em 2006, ou o uso de resíduos 

descartados dos abatedouros em produtos de carne na Alemanha ou a “síndrome do óleo 

tóxico” devido a adulteração do vinho na Espanha em 1986 [1]. 

 A adulteração na indústria alimentícia é um problema antigo e não característico do 

nosso tempo.  Já na antiga Roma, a mistura de ingredientes estragados com frescos, ou 

mistura de produtos nobres e especiarias vindas de terras longínquas com produtos locais de 

inferior qualidade e preço, era muito comum. Temperos e vinhos estavam entre os produtos 

mais afetados pelas práticas.  Na idade média, o comércio de produtos alimentícios era 

controlado por organizações chamadas de guildas, que agiam em defesa de boas práticas no 

comércio. Flagrantes eram punidos severamente, havendo inclusive relatos de produtores 

adulteradores sendo queimados vivos sobre seu próprio produto, outros enterrados vivos, 

tendo os olhos perfurados, orelhas arrancadas ou afogados. Em outros casos, os fraudadores 

eram forçados a consumir seu próprio produto adulterado até morrer [1]. Comerciantes de 

alimentos simples como pães e bolos, às vezes adicionavam até mesmo areia para aumentar os 

lucros. Essa, entre outras práticas inescrupulosas de comerciantes poderiam resultar em até 

mesmo a forca em Londres. Comerciantes de bebidas como vinhos adicionavam vinho 

vencido, resina, amido e açúcar. As autoridades tentavam punir esse tipo de comportamento 

com multas e fazendo os comerciantes beber do próprio produto. As fraudes as vezes 

envolviam até mesmo o uso de vasilhames com fundos falsos, que continham menor 

quantidade do produto do que o consumidor estaria comprando. [2] 

 Anos depois, as fraudes mais comuns aplicadas a vinhos, grãos, leite e temperos se 

estenderam a novos produtos como o café, chá e açúcar. O café, por exemplo, que era um 

produto muito caro naquele tempo, passou a ser adulterado com chicória, trigo torrado ou 

açúcar queimado. O açúcar era misturado com areia. Estas fraudes, ainda que eticamente 
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repreensíveis, não tinham qualquer conseqüência séria para a saúde humana. No entanto, 

outros tipos de aditivos usados em confeitaria, para colorir ou adquirir um aspecto atrativo 

para crianças, podiam incluir elementos como metais pesados, tais como mercúrio, cobre ou 

chumbo. Tais fraudes poderiam facilmente passar despercebidas devido a limitações 

tecnológicas do período. 

 A história da proteção ao consumidor tem duas figuras pioneiras, que, no 

século XVIII, passam a estudar e tornar públicas as práticas fraudulentas. A primeira é de 

“Frederick Accum” (1769-1838), químico alemão que viveu temporariamente em Londres. 

Em 1820 publicou seu livro,  “A treatise on adulterations of food and Culinary poisons”. O 

seu trabalho expôs práticas comuns naquele tempo, e devido a natureza controversa do seu 

trabalho, ele então teve que se exilar de Londres. Focava em geral nas fraudes comuns em 

produtos como vinho, cerveja, água, algumas dos quais potencialmente perigosas, como 

metais pesados. Entre laticínios, ele cita métodos de detecção de queijo envenenado com 

tetróxido de chumbo, como, por exemplo, mergulhar um pedaço do queijo em uma solução de 

água e sulfeto de hidrogênio, o que fazia com que o queijo adquirisse uma cor. [3]  

 A segunda foi “Arthur Hill Hassal” (1817-1894), medico Inglês, usou microscopia 

para detectar a presença de chicória no café.  A partir daí, o microscópio passou a ser usado 

como ferramenta analítica para identificação de traços de adulterantes, insetos mortos ou 

qualquer matéria orgânica estranha em alimentos. Hassal também, através de métodos 

químicos diversos, encontrou evidencias de adulterantes de peso, cor, sabor e cheiro ou outros 

como serragem em farinhas de trigo, arroz ou batata.  Após encontrar considerável evidencia 

de adulteração alimentícia, elaborou o primeiro “food adulteration act” em 1860, e revisado 

em 1872.  Dois anos mais tarde,  Hassal se tornou o primeiro presidente da recém fundada 

“Society of public analysts”.[1] A sua principal publicação “Adulterations detected”, contém 

anotações de múltiplos métodos pelos quais as adulterações poderiam ser detectadas em 

diversos tipos de alimentos. Nela, Hassal separa os métodos principais disponíveis a ele em 

dois tipos principais. O primeiro, seria o químico, o segundo, microscópico.  

Com o microscópio, de acordo com Hassal, seria possível identificar diversos componentes 

estranhos pela estrutura das ervas ou tecidos estudados, e, em alguns casos, até identificar 

processos a que os componentes tenham sido sujeitos. Naquele tempo, as estruturas eram 

simplesmente desenhadas em detalhes, a partir do microscópio, e, obviamente, comparado 

com as técnicas de imagem existentes hoje, o método requeria um profissional altamente 

treinado.  
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Os métodos químicos descritos por ele nesse trabalho são em geral bem complexos, 

envolvendo diversos processos como filtração, destilação, incineração e um aparato bem 

diverso. Em alguns casos  específicos como chá ou café, envolvia a identificação, separação e 

quantificação dos principais componentes. Com relação ao leite incluía processos para separá-

lo em seus componentes principais, as características físicas como cor e densidade, bem como 

uma exposição dos seus componentes de forma quantificada. Quanto as adulterações de leite 

presentes na época, são citadas xaropes, sal, coloral, giz, amido, soda caustica, dextrina, entre 

outros, muitos dos quais ainda são usados para esse propósito atualmente. Principais métodos 

químicos de separação e detecção de muitos desses componentes são descritas em detalhes.[4]  

  O trabalho destes dois cientistas revelou uma enorme rede de adulteração. A maior 

demanda por comida desencadeada pelo êxodo rural na revolução industrial tornou a prática 

ainda mais comum.  E no caso particular do leite, se tornou uma grande calamidade, como um 

sério problema de saúde pública, contribuindo grandemente para o aumento na mortalidade 

infantil naquele tempo. [1] Atualmente, as fraudes na indústria de alimentos ainda são comuns 

e aprimoradas, e cada vez mais, sofisticados métodos são aplicados para evitar prejuízo do 

consumidor em diversos aspectos, o que nem sempre ocorre antes de conseqüências, as vezes 

trágicas. A tabela 1 mostra alguns dos mais famosos escândalos. 
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Tabela 1: Alguns dos mais famosos casos de adulteração nas últimas décadas. 

 Casos selecionados de adulteração de alimentos  

1981 “Toxic oil syndrome”: Consumo de óleo canola desnaturado com anilina causou 

a morte de centenas de pessoas. [1]  

1985 Etilenoglicol, usado frequentemente como anticongelante, adicionado ao vinho 

por ter sabor doce. [1] 

1985 Uso de ovos estragados em massas. [1] 

1980 em diante Doença da vaca louca. [1] 

1994 Tetróxido de chumbo usado em Chili em pó. [1] 

1996 Suco de maçã “sintético”. [1] 

1999 Dioxina em ração. [1] 

2001  Hormônios, vacinas e antibióticos em carne de porco. 

2002 Antibióticos em mel da China [1] 

2003 Vinhos adulterados com corantes, açúcar, álcool e água do leste europeu. [1] 

2004 Corantes banidos em temperos [1] 

2005 Restos de matadouros vendidos como carne [1] 

2006 Traços de arroz geneticamente modificado encontrados em arroz comum na 

Europa [1] 

2013 Colágeno e soro encontrados em carne de frigoríficos em Minas Gerais[16] 

2009-2015 Formol e uréia são encontrados em diversas partes do Brasil. Entre outros casos, 

soda cáustica e água oxigenada foram encontrados em diversas marcas.[24] 

2014 Carne de rato vendida como carne bovina ou de carneiro[16] 

2014 Suco de soja Ades contendo soda cáustica.[16]  

2014 Achocolatado Toddynho causaram mal estar e feridas na boca dos consumidores. 

Detergente havia sido misturado a bebida durante o processo de fabricação.[16] 

2014 Fungos sendo encontrados nas embalagens do suco Ades. Em geral causados por 

transporte ou armazenamento irregular.[24] 

 
 

 1.2 Técnicas modernas para analise de alimentos 

 

 Atualmente há uma grande preocupação na aplicação de técnicas de análises química 

no controle de qualidade de alimentos.  Este controle de qualidade estaria focalizado na 

autenticação e segurança dos alimentos para proteção dos consumidores.  Além disso, 

também existe um grande interesse por parte dos produtores de alimentos neste controle para 

evitar a competição injusta de falsificadores que ganham vantagem econômica através de 
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ações inescrupulosas. Na Europa atualmente, existe legislação relacionada não somente com 

fraude, mas também com produtos originários de certas regiões ou processados com certos 

métodos tradicionais, uma vez que, as origens geográficas dos alimentos ou componentes 

determinam maior preço ao produto. Assim, vinhos, queijos, mel, cerveja, originários de 

certas regiões da Europa são reconhecidos e protegidos devido a sua reconhecida qualidade e 

origem. 

 Geralmente as técnicas usadas para determinar fraude ou autenticidade de alimentos 

são espectroscopias dos mais vários tipos (UV, NIR, MIR, visível, Raman, NMR), mas 

também eletroquímicas, químicas, ou bioquímicas. Abaixo mostraremos alguns exemplos de 

aplicações recentes de algumas dessas técnicas, suas vantagens e desvantagens. 

 

 

 1.2.1 Espectroscopia de Infravermelho (MIR e NIR) 

 

Espectroscopia de infravermelho é uma técnica simples e não destrutiva. Provê 

informações sobre as ligações moleculares dos compostos presentes nas amostras. Para a 

indústria, o relativo baixo custo de obtenção e manutenção do equipamento torna a técnica 

atrativa. Entre alimentos em que a técnica foi empregada com sucesso podemos citar sucos de 

frutas, xaropes, mel, leite em pó e óleo de oliva.  Determinação de vinhos por tipo de uva 

usada teve taxa de acerto de 100%, enquanto origem geográfica dos vinhos teve taxa de acerto 

de em média 85%. A diferenciação de carne provenientes de diferentes animais apresentou 

resultados coerentes em média em 80% dos casos [5]. 

Adulteração de mel com soluções de açúcar a partir de MIR em níveis de até 

14%(m/m). Muitas vezes, a combinação com outras técnicas espectroscópicas ou químicas 

permitem uma maior precisão de acerto. Essas técnicas tem sido usadas também na detecção 

de substâncias como uréia e melamina em alimentos[5] [13] [52]. 

 

 

 1.2.2 Espectroscopia RAMAN 

 

As principais vantagens de espectroscopia Raman para analises de alimentos é a alta 

sensibilidade as ligações de carbono, baixa sensibilidade para água, e alta seletividade para 

substancias inorgânicas como sais. Tem sido aplicada em óleo de oliva, e também para 
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detectar a presença de açucares de beterraba ou cana de açúcar em mel, com probabilidade de 

acerto de até 96% [5]. A técnica de imagem química Raman já foi empregada para encontrar 

múltiplos contaminantes em leite, contudo, as concentrações de contaminantes usadas no 

estudo provavelmente e a natureza da técnica torna um pouco difícil a detecção para valores 

bem baixos da contaminação.[6] 

 

 

1.2.3 Espectroscopia por ressonância magnética nuclear (NMR) 

 

A espectroscopia NMR de alta resolução tem sido aplicada com muito mais freqüência 

do que de baixa resolução. A razão é que HR-NMR prove informação muito mais detalhada 

sobre as amostras do que as versões com menor resolução. A principal desvantagem é com 

relação aos custos e operação. Óleos de oliva foram diferenciados com relação a sua origem 

na Itália de diferentes regiões da Toscana, já em si mesma, uma região pequena [5]. 

C-13 NMR em combinação com quimiometria foi capaz de diferenciar óleos até 

mesmo pelo tipo de processamento. A adulteração de óleo de oliva com óleo de semente foi 

possível usando P-31 e H-1 NMR e permitiu encontrar níveis de adulteração tão baixos 

quanto 5% vv. Vinhos da região de Apulia, no sul da Itália foram diferenciados de vinhos da 

Eslovênia usando H-1 NMR. A adição de extrato de polpa é um problema sério na qualidade 

dos sucos de laranja. A discriminação foi possível com H-1 NMR. Também, amostras de café 

foram diferenciadas usando H-1 NMR [5]. NMR tem sido usada também para identificação e 

quantificação das inúmeras substâncias metabólicas encontradas no leite, sendo que, esses 

estudos, já avançados, conseguem identificar mais de 50 metabólitos no leite.[23] 

 

 

 1.2.4 Espectroscopia de Fluorescência e UV-Visível 

 

Embora não tão populares quanto às outras técnicas já citadas, há trabalhos usando 

espectroscopia de fluorescência para discriminar óleos virgens de outros tipos de óleos mais 

baratos. UV-VIS tem sido aplicado para encontrar corantes diferentes em cochonilha, um tipo 

de corante de cor avermelhada. No entanto o desenvolvimento recente de equipamento 

portátil para aplicação de testes em whisky escocês pode levar a mais aplicações da técnica 

que ainda não foi completamente explorada[5].  Fluorescência já foi usada como método de 
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quantificação de gordura no leite, e também de margarina misturada em manteiga.[7] 

Fluorescência é indicada para quantificar substâncias que contém fluoróforos naturais, tais 

como vitamina A e riboflavina, e a fluorescência pode indicar a quantidade dessas substâncias 

em alimentos. 

 

 

 1.2.5 Tecnologia baseada em DNA 

 

O crescimento em pesquisa relacionada com tecnologia de DNA está em alta desde o 

escândalo da vaca louca. A maior parte do trabalho tem foco em PCR (polimerase chain 

reaction).  Através da PCR, partes especificas de DNA podem ser copiadas até que se consiga 

material suficiente para analise com outras técnicas, geralmente técnicas eletroforéticas [5]. 

Atualmente a maior parte da pesquisa envolvendo PCR está relacionada com a analise 

de carne e produtos dela derivados. As técnicas podem diferenciar tipos de carne, por 

exemplo, mistura de carne de pato ou foie gras com frango. Identificação da espécie de carne 

usada como ração animal também tem sido o foco. Identificação de espécie de peixe e até 

mesmo origem foi também reportada [5]. PCR também já foi usada com sucesso para 

diferenciação entre tipos leite[8], através da identificação das proteínas encontradas em cada 

tipo de leite. Os limites de detecção dessa técnica para esse tipo de aplicação, chegando a, por 

exemplo, detectar 0,5% de leite bovino misturado a leite de búfalo[9].  

Na Tabela 2 vemos uma pequena revisão de algumas técnicas e aplicações 

recentemente estudadas na área alimentícia. Ela demonstra que alguns tipos de 

espectrometrias são capazes de diversos tipos de autenticação, e não somente a adição de 

elementos ou substancias estranhas. O desenvolvimento dessas técnicas está se tornando cada 

vez mais sofisticado, considerando que as adulterações também se tornam cada vez mais 

difíceis de detectar. Em aplicações como sucos, óleos e derivados do leite, até mesmo qual o 

processo de fabricação pode ser confirmado com algumas dessas técnicas, sendo que, na 

legislação européia, até mesmo certas variedades de alimentos e origem geográficas podem 

ser protegidas por lei[5].  É importante salientar que, em boa parte dos casos, as técnicas em si 

não obtém um grau de confiabilidade suficientemente alto para se comprovar uma alteração, 

mas podem servir como um primeiro indicador para testes mais confiáveis. 
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Tabela 2: Alguns exemplos de técnicas usadas atualmente para detecção de fraudes ou falsificação[5]. 

Técnica Variedade/espécie Geográfica Processo de 
fabricação 

Aplicações 
selecionadas 

Espectroscopia IR Sim Sim Sim Suco de frutas, 
vinho, mel. 

Raman 
espectroscopia 

Sim Sim Não Óleo de oliva, 
mel. 

NMR Sim Sim Sim Vinho, suco de 
laranja. 

SNIF-NMR/IRMS Sim Sim Sim Vinho, salmão 
Fluorescência Sim Não  Não Queijo 
Espectroscopia UV-
VIS  

Não Não Sim Corantes 

GC Sim Sim Não Óleos de oliva, 
purê de frutas. 

HPLC Sim Sim Não Queijo, vinho 
Nariz eletrônico Sim Sim Sim Óleo de oliva, 

vinho, mel. 
DNA Sim Não  Não Bife, carne, 

massas. 
ELISA Sim Não  Não Carne, leite 
Analise térmica Sim Não Não Azeite de dendê, 

mel 

 

 

 

 1.3 Fraude em leite e derivados 

 

Dentro da área de alimentos, um dos mercados onde mais se encontram fraudes é o de 

leite e seus derivados. Estas fraudes vão desde a mistura de leites “caros”, como o de vaca, 

com leites mais baratos, até a introdução de água e uma diversidade de contaminantes.  

Alguns desses contaminantes, além das sérias conseqüências éticas e comerciais, podem ter 

também diversas conseqüências sanitárias, devido à toxicidade das substancias. A 

organização mundial da saúde (World Health Organization) lista diversas freqüentes  

conseqüências das mais diversas fraudes, que vão desde coisas simples como indigestão, 

vômitos e alergia, até conseqüências graves como danos sérios ao rin, ou envenenamento com 

chance de fatalidade.[10] 

 Atualmente, estão sendo estudados diversos métodos para detecção e prevenção desse 

tipo de fraude, bem como, alternativas relacionadas com o processo logístico do leite em 

geral.  O mesmo é feito em outras indústrias, como a da pecuária, devido à alta incidência 

desse tipo de fraude que afeta diversas áreas alimentícias. A situação tem levantado 

preocupações tanto do governo como da própria indústria[11].   
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 No caso especifico da indústria de laticínios, no Brasil, não existe um teste que seja 

capaz, de forma simples, de detectar os diversos contaminantes.   

 Os candidatos potenciais aditivos são, em geral, substancias com alto teor de 

nitrogênio, gordura ou açúcar, que, não só causam alterações ao volume do leite, mas também 

são capazes de burlar testes químicos e outros testes usados para detectar substancias 

suspeitas. Entre elas podemos listar: melamina, sacarose, uréia, hidrocloreto de tetraciclina, e 

derivados do próprio leite, como leite em pó ou soro de leite[12].  

 Alguns outros como o formol, são adicionados com a intenção de prorrogar a data de 

validade, permitindo que o leite possa ficar mais tempo armazenado sem estragar.  

Encontrar um único teste que possa detectar os mais diversos tipos de contaminantes, 

sendo que, alguns deles são escolhidos especificamente para burlar tais testes, é uma tarefa 

difícil, e atualmente, há uma grande lista de técnicas e combinações delas sendo testadas para 

esse fim. Podemos citar entre elas, a cromatografia combinada com a espectrometria de 

massa, eletroforese, quimiometria, FTIR, espectroscopia MIR, espectroscopia UV-visível, 

colorimetria, entre outras técnicas de espectroscopia[13].  

O foco de alguns estudos não necessariamente precisa ser encontrar esse ou aquele 

ingrediente indesejado, mas sim garantir que o leite tenha todas as suas propriedades dentro 

dos valores normais, o que muitas vezes já é eficiente para garantir a qualidade do leite.  

 Existe, no entanto, a crescente necessidade de desenvolver técnicas simples e rápidas 

de detectar e quantificar contaminantes para ser usados na fiscalização da indústria. Por 

exemplo, espectrometria de massa é um dos testes aprovados pelo FDA (Food Drug 

Administration) para detecção de melamina, um grande potencial para adulterante devido a 

sua alta concentração de nitrogênio, porém, devido ao alto custo da instrumentação, 

treinamento de pessoal, e infraestrutura associada com estas técnicas limitam o uso desta 

técnica[14].  

A técnica é usada em certas indústrias como a de suplementos, que sofre não só das 

fraudes comuns, mas também da adição de ingredientes não declarados, como proteínas de 

qualidade inferior, tal como se adiciona outros tipos de leite, inferior e mais baratos, como 

leite bovino, em outros tipos mais caros, como o de cabra.[15] 

Aqui propomos o uso de espectrometria gama, para tentar indicar a adição de uréia no 

leite, ou diluição do leite em água, qualitativamente ou quantitativamente, sendo que essas 

estão entre as práticas mais comuns. Entre as vantagens desta técnica estão a simplicidade e o 

fato de que não há necessidade de pré tratamento para as amostras, como em outras técnicas 
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de espectroscopia. Também por ser uma técnica não destrutiva, ela permite que a amostra seja 

conservada para que outras técnicas e processos possam ser usados depois. 
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2 Revisão da literatura 

  

 2.1  A adulteração de leite no Brasil 

 

No Brasil se noticiam inúmeros casos de adulteração do leite pelos mais diversos 

contaminantes. Pode se estimar que no estado de São Paulo, milhões de litros de leite 

adulterado entrem no estado atualmente, com pouca ou nenhuma fiscalização, e pode se 

assumir que o mesmo ocorre no resto do Brasil. Os contaminantes comumente encontrados 

são a uréia, soda caustica, água oxigenada e cal virgem. O Ministério Público, junto com a 

Polícia Federal, em 2014, confiscou milhões de litros de leite e prendeu dezenas de pessoas 

com envolvimento em fraudes do tipo. Foi feito até o recall de lotes inteiros do produto, 

provenientes de diversas marcas, que estava contaminado com formol. A prática não é 

exatamente nova, embora agora esteja sendo descoberta, pois, se constatou que os envolvidos 

compraram toneladas de uréia desde 2009.  A fórmula de adulteração, conhecida como 

100/10/1, indica a quantidade dos contaminantes usados. Por exemplo, para cada 100 litros de 

leite, são adicionados em média 10 litros de água e 1 litro de uréia. O esquema foi descoberto 

quando, em um teste de rotina do Ministério da Agricultura apontou uma quantidade anormal 

de formol em uma amostra de leite do Rio Grande do Sul. Isso ocorreu porque em 2012, 

devido a uma mudança na legislação, a indústria de fertilizantes mudou a formula da uréia 

vendida a produtores rurais, que adicionavam formol a uréia, aumentando sua eficiência [16]. 

 A produção do leite e derivados no Brasil sempre teve forte regulação e incentivos. A 

principal legislação, o RIISPOA (Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal) data de 29 de março de 1952, quando Getúlio Vargas assinou o decreto 

30.691, que tornava obrigatória a pasteurização, bem como a inspeção e o carimbo do Serviço 

de Inspeção Federal. O decreto, vigente até o dia de hoje, entre outras coisas padroniza 

origem, conteúdo e tratamento do leite [17].  

 O RIISPOA foi modificado diversas vezes desde seu nascimento e a constante 

necessidade de atualização, e a sua mais importante modificação recente se deve a entrada do 

Brasil no Mercosul, em que se visavam modificações necessárias para aumentar a 

competitividade do setor no Brasil. Então, o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) elaborou o PMQL (Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite). 

 No Brasil, em 2011, se produziu 31 bilhões de litros de leite, sendo que, as regiões sul 

e sudeste concentram mais da metade da produção. É uma enorme tarefa fiscalizar todo o 
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leite, bem como outros produtos em que fraudes podem ocorrer.  O Brasil também, apesar de 

ser um dos maiores produtores de leite do mundo, ainda apresenta balança comercial negativa 

com relação às importações de leite. O Brasil ainda importa por volta de 3 vezes mais do que 

exporta em leite em pó.  A principal razão para isso é que o produto de origem brasileira ainda 

é considerado inferior ao da Argentina, Uruguai, Estados Unidos e países europeus.  A maior 

parte exportada vai para países da América Latina e países europeus, e ainda há a necessidade 

de conformação com normas externas requeridas por esses países importadores [17]. A 

produção de leite no Brasil correspondeu em 2006 a 17% do valor bruto da produção 

agropecuária, e foi superada apenas pela produção das carnes bovinas e de frango.[18] 

As normas internas brasileiras advêm da Instrução Normativa 51, publicada pela 

primeira vez em 2002, que incluem regulamentos técnicos, além de normas especificas sobre 

o conteúdo do leite e fraudes mais comuns. O regulamento normaliza diversas características 

da composição do leite, entre elas, a contagem de células somáticas, pesquisa de resíduos de 

antibióticos, índice crioscópico, determinação da densidade relativa, determinação da acidez 

titulável e teor de gordura. Além disso, há diversos testes de fraudes e adulterações comuns. A 

legislação permite, no entanto, que estabelecimentos usem laboratórios credenciados para 

execução de métodos analíticos[19]. 

 

 A tabela 3 mostra como deve ser a composição do leite para que se enquadre na 

legislação: 

 

 

Tabela 3: Requisitos de composição do leite conforme IN 51 [19]. 

Item Requisito 

Gordura(g/100g) Min, 3 g 
Acidez, em g de ácido lático/100ml   0,14-0,18 

Densidade relativa, 15 oC, g/ml 1,028 – 1,034 

Índice crioscópico máximo -0,512 oC 

Sólidos não gordurosos (g/100g) Min. 8,4 g 

Proteína total (g/100g) Min. 2,9 g 

Contagem de células somáticas (CS/ml) Máx. 6x105 

 

 

 Além dos testes relacionados com a composição do leite, há testes relacionados a 

incidência de aditivos ou substancias nocivas comuns, como antibióticos. Os aditivos 
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considerados incidentais são aqueles cuja presença no leite é devida a ração do animal, ou 

administração de qualquer outra forma, por exemplo, antibióticos dados ao animal 

normalmente para tratamentos terapêuticos. Já outros como a água oxigenada, não é 

considerada incidental, pois é um dos componentes adicionados propositalmente ao leite com 

a intenção de inibir o crescimento bacteriano. No entanto, para o consumidor final, tanto um 

caso como outro é questão de saúde pública [20]. 

 

 

 2.2 Diferentes contaminantes no leite 

   

 2.2.1 Água e uréia como contaminantes 

 

 Um dos mais comuns contaminantes usados é a uréia.  As razões para isso são 

simples: baixo custo e fácil acessibilidade, já que a uréia é um fertilizante e pode ser 

encontrada facilmente e comprada em grandes quantidades por qualquer pessoa.  O fato de a 

uréia ter um alto teor de nitrogênio é um fator determinante para seu uso como contaminante, 

como já foi explicado. Ao se adicionar água ao leite, este perde sua densidade. A uréia 

adicionada ao leite junto com a água elevar a densidade a níveis normais. Também ajuda a 

elevar os níveis de nitrogênio para padrões normais. 

 Uréia, de fórmula molecular H2NCONH2,  é um produto do metabolismo de proteínas 

em mamíferos e alguns peixes. Devido ao alto conteúdo de nitrogênio, é um importante 

fertilizante, e também porque se converte em amônia no solo. Por ser um produto de custo 

muito baixo, é um dos principais compostos visados para adição em leite. 

O principal método usado para determinação da quantidade de proteína é o método 

Kjedahl, método desenvolvido por Johann Kjedahl (1849-1900) para encontrar a quantidade 

de proteína em grãos.  O método em si determina a quantidade de nitrogênio orgânico em 

compostos.  A quantidade de nitrogênio é então associada à quantidade de proteína.  Como 

outras substancias orgânicas, a uréia e a melamina tem consideráveis quantidade de nitrogênio 

e acabam mascarando a diluição do leite em água ou outras substancias[21]. 

 

A tabela 4 mostra a quantidade de uréia entre outros nutrientes encontrados em 

amostras de leite bovino holandês, no qual verificamos que, o teor de uréia tem uma variação 
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bem maior do que os outros componentes como gordura ou proteína, porém, seu valor 

absoluto é o menor. 

 

 

Tabela 4: Conteúdo do leite em seus componentes[22]. 

Componente Média 

Proteína(%,m/m) 3,53 

Gordura(%,m/m) 4,39 

Lactose(%,m/m) 4,51 

DM(%,m/m) 13,38 

NPN(%,m/m) 0,173 

Uréia(mg/100 g) 23 

Caseína (%,m/m) 2,75 

 

 

A tabela 5 mostra alguns dos métodos usados para detecção da uréia ou substâncias 

similares como a melamina em leite, e uma comparação com relação à eficiência. Alguns 

desses métodos se referem a detecção geral de uréia e não especificamente detecção em leite. 

Em geral, no meio acadêmico, esse tipo de análise, em especial quando se trata de fluidos 

biológicos é dominada pela ressonância magnética nuclear (NMR) e cromatografia líquida ou 

gasosa combinada com espectrometria de massa. NMR é atrativo por não requerer muita 

preparação da amostra e pode detectar todas as moléculas que contém hidrogênio. Também 

por não ser destrutiva, a amostra pode ser usada consecutivas vezes, ou se preserva a amostra 

para em seguida serem feitas outras análises. A desvantagem principal de NMR é o preço do 

equipamento. Também a sensibilidade que, para a maior parte das substâncias, é bem maior 

em espectrometria de massa[23]. 
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Tabela 5: Alguns dos métodos usados atualmente no meio acadêmico para detectar uréia ou similares. Quando 

indicado, se refere a detecção de melamina. 

Método Tipo  Limite de detecção (g/100 g) 

Kjedahl químico não detecta 

Criogênico térmico não detecta 

NMR, Melamina espectroscopia   

400MHz [50]   3.326 

700MHz [50]   0.69 

LC/MS/MS  com SPE [50] químico/físico 0,0005 

FTIR [12] espectroscopia 0.443 

MIR-Microspectroscopy [13] espectroscopia 0.78 

Eletroforese, Melamina [51] elétroquimico 0.3 

NIR [52] espectroscopia 0.78 

Voltametria [53] eletroquimico 0.0085 

dry reagent strip [54] bioquimico qualitativo 

FTIR [55] espectroscopia não detecta 

2DCOS com N-RLS[56] espectroscopia 0.016 

 

 

 

Além da uréia, existem outros adulterantes comuns potencialmente perigosos, como a 

soda cáustica.  Esta tem por objetivo reduzir a acidez do leite já vencido. Já a água oxigenada 

é anti-séptica, ajudando a aumentar a vida útil do produto.  Por fim, a cal, por ser branco, é 

misturada para disfarçar a cor do leite já amarelado.  Esses leites, já passados, são comprados 

mais baratos e repassados ao consumidor pelo preço normal.  Entre as medidas propostas para 

evitar que esse tipo de procedimento passe despercebido, está a monitoração constante e a 

rastreabilidade do leite desde sua origem.  Outro adulterante comum é álcool etílico, 

encontrado em amostras de leite em um teste de rotina do Ministério da Agricultura, também 

no Rio grande do Sul. O álcool é usado para ocultar a adição de água ao leite, que tem por 

objetivo aumentar o volume [16]. 

No caso da uréia, a indústria não tem métodos para testar a presença deste 

contaminante no leite.  A uréia está presente no leite naturalmente, em teores de 10 a 16 

miligramas por decilitro.  A presença em quantidade muito maior indica que o produto foi 
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contaminado ou adulterado.  No Brasil, hoje, não se faz nenhum um teste que seja capaz de 

detectar a uréia em qualquer quantidade [24]. 

Não há uma maneira simples de detectar todos esses contaminantes.  A ANVISA avisa 

que só fiscaliza a data de validade e condições de armazenamento e, repassa a 

responsabilidade para o Ministério da Agricultura.  Este está atualmente discutindo o 

Programa Nacional de Qualidade do Leite (PNQL), que deverá ser adotado por todos os 

serviços de inspeção estadual e municipal do país.  No entanto, afirma que a responsabilidade 

pelos processos de controle de qualidade é da indústria.  Como mencionado anteriormente, o 

foco da legislação com relação a qualidade do leite e testes obrigatórios a serem feitos desde a 

produção do leite, focam no valor nutricional e na qualidade sanitária. No entanto, a atual 

necessidade, devido a freqüência de fraudes, é ampliar largamente as análises[25]. 

 

As informações da investigação atual, da operação "Leite Compensado", que 

apontaram a presença de formol, não foi devida a adição direta do formol, mas sim pela 

adição de uréia agrícola no leite, sendo que o formol passou a fazer parte da composição da 

uréia agrícola. O formol (H2CO), a OMS o classifica como carcinogênico, tumorogênico, e 

teratogênico, por produzir efeitos na reprodução de humanos. Os efeitos do formol após 

exposições de curta duração, vão desde dificuldade na respiração até morte[26]. 

Já a uréia, tem toxicidade limitada em mamíferos, e é até utilizada em cosméticos ou 

produtos de tratamento de pele. No entanto, também é considerada pela OMS como 

carcinogênico e, não há níveis seguros de utilização na dieta[26]. 

 

 

 2.3 Espectrometria Gama 

  

 A espectrometria gama utiliza a radiação gama, que é de origem nuclear e com 

energias da ordem de centenas de keV, para a análise de diferentes tipos de materiais, 

medindo o coeficiente de atenuação linear e/ou o coeficiente de atenuação mássico do 

material. Para isso, são registrados os picos de energia gama no espectro e realizada a 

contagem nesses picos.  Teoricamente, estes coeficientes mudam com a composição do 

material e com a energia da radiação gama.[27]   

 Estudos do coeficiente de atenuação mássico de solos, sólidos e líquidos de interesse 

biológico já têm sido feitos, o que inclui aminoácidos, aldeídos, óleos, leite e soluções de 
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glicose. Também foi medido o coeficiente de atenuação de alimentos tais como batatas, 

manga e frutos do mar em diferentes estados fisiológicos e diferentes estágios de 

armazenamento[27].  Também o coeficiente de atenuação de polímeros e outros materiais 

com potencial aplicação em diversas áreas relacionadas com radiação[28]. 

Como foi mencionado na Introdução, o objetivo do trabalho é usar a espectrometria 

gama para uma possível identificação da presença de uréia no leite. Assim como outras 

técnicas de espectroscopia, a espectrometria gama é não destrutiva, e no caso, não há 

necessidade de preparação da amostra antes da análise.   O coeficiente de atenuação mássico 

do leite adicionado com uréia ou outras substancias similares, como a melamina já foi 

estudado para diversas energias gama, como 662 keV, 122 keV, 360 keV, por vários 

pesquisadores. Entre as conclusões obtidas é que, para as energias já testadas, no leite, o 

coeficiente de atenuação linear e o coeficiente de atenuação mássico diminuem com a 

quantidade adicionada de uréia.[29-31] Contudo os trabalhos já existentes demonstram o 

comportamento dos parâmetros com a concentração de uréia, não há um estudo profundo com 

limites de detecção. 

 

 

  2.3.1 Interação da radiação gama com a matéria 

 

 A forma como a radiação interage com a matéria, na espectrometria gama, é usada 

como ferramenta para análise da composição dos materiais. A radiação gama é caracterizada 

pela energia dos fótons, que está relacionada pela freqüência através da equação: 

  

                                                                                                 

     

onde E é a energia do fóton, h é a constante de Planck, e ν é a freqüência do fóton. Assim, a 

energia da radiação está intimamente ligada a sua freqüência.            

 Na interação da radiação gama com a matéria, três tipos principais de processos 

ocorrem: efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares.  Além destes três 

processos, podem acontecer também espalhamento coerente e fotodesintegração.  A 

probabilidade de ocorrência de algum destes processos de interação depende fortemente da 

energia da radiação gama e, para as energias gamas envolvidas neste trabalho, só o 

νhE = (1) 
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fotoelétrico e o Compton seriam os mais importantes porque os outros fenômenos tem 

probabilidade muito menor de ocorrer[32].    

Ao atravessar uma amostra, um fóton pode ser absorvido ou espalhado por um desses 

processos, ou pode atravessar o material sem sofrer interação. Se 1000 fótons incidem sobre 

uma amostra, 200 são espalhados e 100 são absorvidos, então 700 fótons atravessarão a 

amostra sem interação.  Estes últimos fótons são chamados de radiação atenuada ou fótons 

atenuados.  Os processos de atenuação podem ser complexos, pois, pode haver somente 

absorção parcial dos fótons, ou pode haver espalhamento em ângulos pequenos, onde os 

fótons depois de interagir com a matéria continuam presentes no feixe[32,33]. 

 

 

  2.3.2 Atenuação de raios X e γ 

 

O número de fótons atenuados depende do número de fótons atravessando o meio 

(fótons incidentes).   Imaginando uma situação teórica onde todos os fótons possuem a mesma 

energia, isto é, o feixe é monoenergético e os fótons são atenuados em condição de geometria 

boa, isto é, o feixe é estreito e o feixe transmitido não contém fótons espalhados, então o 

número de fótons penetrando uma amostra de espessura “x” é: 

 

     

 

 

onde  µ  é o coeficiente de atenuação linear do meio e I0 representa o número de fótons 

incidentes. O número de fótons atenuados do feixe é seria  I.  A equação anterior é conhecida 

como Lei de Lambert-Beer da atenuação exponencial dos fótons[32].  Esta atenuação 

exponencial é ilustrada na figura 1. 

  

 

xeII µ−= 0
(2) 
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  Figura 1: ilustração da atenuação da radiação gama. 

 

 

A unidade para µ é cm-1 se a espessura x é dada em centímetros, pois o expoente não 

deve ter unidades[32].  O livre caminho médio dos fótons, como é chamada a distância média 

em que os fótons atravessam sem ser atenuados, é igual a 1/µ, onde µ seria o coeficiente de 

atenuação linear total.  Pode se expressar a espessura do meio atenuante como múltiplos do 

livre caminho médio, ao invés de unidades de distancia comum. Isso as vezes é feito quando 

se procura de fatores de “build up” para geometrias do feixe do que fogem do ideal. 

O fator exponencial  e-µx  representa a probabilidade de um fóton atravessar um meio 

de espessura x sem sofrer nenhum tipo de interação.  Esta probabilidade é o produto de todas 

as probabilidades do fóton não interagir por nenhum dos processos possíveis. Podemos 

expressar essa probabilidade como: 

 

 

 

onde cada um dos coeficientes representam os diferentes processos: espalhamento 

coerente(ω), fotoelétrico(τ), Compton(σ), produção de pares(κ) e fotodesintegração(π). A 

probabilidade de cada um desses processos ocorrer depende do tipo de átomo presente na 

amostra, mas também da energia dos fótons incidentes. O espalhamento coerente ocorre 

geralmente a energias muito baixas, e não transfere energia, ou seja, o fóton incidente tem a 

mesma energia do fóton espalhado.[32] 

 

( )( )( )( )( ) ( )xxxxxxx eeeeeee πκστωπκστωµ ++++−−−−−−− == (3) 
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Figura 2: Espalhamento coerente. 

 

 

O efeito fotoelétrico ocorre quando o fóton incidente interage com um dos elétrons das 

camadas mais internas do átomo (camada-K ou L), sendo posteriormente ejetado do átomo.  

A energia do fóton incidente é totalmente absorvida pelo material. O efeito Compton ocorre 

quando o fóton tem energia suficiente para ejetar um elétron do átomo, mas ainda tem energia 

(porque perde parcialmente sua energia) e é defletido em um ângulo de deflexão.[32] 

 

 
Figura 3: Espalhamento Compton. [32] 

 

 

A produção de pares ocorre só em energias do fóton incidente maiores que 1,022 

MeV, e nela, o fóton original desaparece e se formam um pósitron e um elétron. O pósitron 

depois é aniquilado em contato com um elétron do meio, gerando dois fótons de 511 MeV. 
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 Figura 4: Efeito fotoelétrico[32]. 

 

 

A fotodesintegração só ocorre em energias maiores que 10 MeV, e nessa condição o 

fóton é absorvido pelo núcleo que fica excitado e emite um fragmento nuclear. 

 

 
Figura 5: Produção de pares.[32]. 

 

 

O coeficiente de atenuação linear total seria então para os cinco processos: 

 

           µ = ω + τ + σ + κ + π                             

 

Na faixa de energia mais usada em espectrometria gama, os processos mais 

importantes são Compton e fotoelétrico, então o coeficiente de atenuação total poder ser 

expresso como: 

                     µ = τ + σ                                       

 
   

 

 

(4) 

(5) 
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2.3.3 O coeficiente de atenuação mássico 

 

 O coeficiente de atenuação linear depende do numero atômico efetivo do material 

absorvente e da energia do fóton incidente. Enquanto o coeficiente de atenuação linear 

depende da densidade do material absorvente, o coeficiente de atenuação mássico(µm), obtido 

dividindo o coeficiente de atenuação linear(µ) pela densidade(ρ) do meio, não varia com a 

densidade.  Define-se como:  

                                

                                                                                                                                                                        

   

 

 Coeficientes de atenuação mássicos geralmente têm unidades de centímetros 

quadrados por grama (cm2/g). 

 Quando coeficientes de atenuação mássicos são usados, a espessura do meio pode ser 

expressa em unidades de g/cm2 (espessura mássica). Isto é feito para se analisar a quantidade 

de material atravessado por um feixe de fótons em termos de massa por unidade de área. A 

espessura também pode ser expressa em termos de unidades de átomos por unidade de área ou 

elétrons por unidade de área.  

 A equação exponencial retrata o comportamento do feixe de fótons na situação 

conhecida como “boa geometria” ou geometria de feixe fino (narrow beam geometry). As 

condições de boa geometria incluem a necessidade do feixe ter somente uma energia, e 

também que o feixe incida somente ortogonalmente na amostra. Se essas condições não se 

cumprem em geral se desvia da lei de atenuação exponencial, já que a quantidade dos fótons 

atenuados detectados poderia ser menor.  

 A ausência de boa geometria é conhecida como geometria de feixe largo (broad-beam 

geometry) e nesta condição, alguns dos fótons espalhados continuam a atingir o detector e por 

isso, não são considerados atenuados.  Portanto, na ausência de boa geometria, o coeficiente 

de atenuação mássico obtido e o coeficiente de atenuação linear obtido são menores do que 

seriam em boa geometria.  A figura 6 ilustra a diferença entre as duas configurações[34]. 

 

 

ρ

µ
µ =m

(6) 
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Figura 6: Ilustração das possíveis geometrias usadas em espectrometria gama: (a) condição de narrow 

beam geometry; (b) broad beam geometry[32]. 

 

 

 No caso superior, a fonte sem colimação faz com que alguns fótons que não se 

dirigiam ao detector, ao se desviarem pela amostra, acabam incidindo no detector, fazendo 

com que a contagem seja maior no caso de broad beam geometry.  Nesse caso a expressão da 

atenuação se torna: 

                                          
xeBII µ−= 0                                            

 

onde B é o chamado de fator de “build-up”[34], onde se vê que, a radiação “I” que é detectada 

é multiplicada por um fator B > 1, resultando em um valor sempre mais alto. No caso ideal de 

geometria boa, B = 1. O fator de build-up depende principalmente da geometria do arranjo, 

mas também depende da composição do material, da espessura do material, da energia dos 

fótons, e do tipo de resposta sendo considerada. 

 Para se levar em consideração o fator de build-up em cálculos, pode se usar de tabelas, 

fazer calibrações no instrumento ou usar métodos computacionais baseados em Monte Carlo 

para aproximar o fator de build-up. 

 Podem se usar bancos de dados e softwares para encontrar tanto os coeficientes de 

atenuação mássico de átomos e substâncias, como para encontrar os fatores de build-up para 

(7) 
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cada situação. Existe na Internet um programa chamado XCOM, desenvolvido pelo NIST 

(National Institute of Standards and Technology) que permite, de forma rápida e simples, 

encontrar os valores teóricos para coeficientes de atenuação mássico para uma infinidade de 

compostos e misturas. O XCOM é uma ótima ferramenta para as áreas que trabalham com 

radiação, como agricultura, medicina, indústrias, engenharia nuclear, etc. As informações 

obtidas com XCOM podem ser usadas como padrão em monitores de radiação, detectores e 

dosímetros, já que o coeficiente de atenuação mássico pode ser usado para derivar outros 

parâmetros usados em dosímetria ou proteção radiológica, como número atômico efetivo ou 

seção de choque atômica ou eletrônica e até dose absorvida[35].  

 O XCOM trabalha na faixa de energia entre 1 keV e 1 GeV e provê resultados numa 

tabela ou de forma gráfica. Trabalhando com compostos, o XCOM usa dados experimentais, 

bem como informações teóricas e modelos de diversas fontes, para calcular a contribuição de 

cada tipo de processo de interação para o valor final. A porcentagem de peso atômico no 

composto determina o coeficiente de atenuação mássico da combinação. O XCOM permite 

que o usuário entre com os valores de fração de peso para cada composto químico que se 

deseja calcular o coeficiente de atenuação mássico[35]. 

A principal deficiência do XCOM é que o valor encontrado é baseado em efeitos de 

átomos individuais.  Sendo assim, não leva em consideração efeitos moleculares ou de estado 

sólido, o que pode gerar imprecisão em alguns casos. O XCOM também permite que se 

escolham quais tipos de interação se levem em conta ao fazer os cálculos, entre espalhamento 

coerente, espalhamento Comptom, efeito fotoelétrico, e formação de pares em campo nuclear 

e formação de pares em campo eletrônico[35]. 

O XCOM fornece resultados em forma de tabela ou gráfico, em que o usuário indica a 

faixa de energia para os resultados. A Figura 7 abaixo, compara, em uma faixa de energia, os 

coeficientes de atenuação mássico da água e da uréia, dois importantes compostos para este 

trabalho. 
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Figura 7: Comparação entre o coeficiente de atenuação mássico da uréia e da água, obtido pelo XCOM. 

 

 

É importante analisar o coeficiente mássico da água e soluções com água por duas 

principais razões. Primeiro que, a água é um dos diluentes mais importantes para uma 

infinidade de aplicações, seja em química ou biologia, e segundo, o leite, mesmo sendo um 

fluido biológico extremamente complexo, consiste de, em média, por volta de 90% de sua 

massa em água, como boa parte dos tecidos biológicos. A Tabela 6 abaixo, compara, para as 

principais energias do 133Ba (32 keV, 81 keV e 360 keV, aproximadamente), o coeficiente de 

atenuação mássico da água com alguns solventes e substâncias comuns. Foram obtidos pelo 

XCOM, contando os efeitos de ambos o espalhamento coerente e Compton e o efeito 

fotoelétrico. Os elementos e substâncias foram escolhidos porque são comuns, e geralmente 

podem ser usados para aumentar a densidade do leite depois misturado com água. Outros 

como flúor, alumínio e iodo estão geralmente presentes na água de torneira comum em 

quantidades variáveis, pois são usados no tratamento de água. O valor teórico do coeficiente 

do leite foi encontrado a partir de uma estimativa da composição atômica do leite usando o 

XCOM.  É de se esperar que os coeficientes de atenuação da água estejam bem próximos do 

leite, já que boa parte do conteúdo é oxigênio, além de nitrogênio e carbono, e ambos os 

átomos tem número atômico bem próximo do oxigênio. É difícil, no entanto, estimar o efeito 

de sais, minerais e outras substâncias, por eles serem muito diversos e difíceis de quantificar. 

No entanto, é de se esperar que aumentem o coeficiente de atenuação mássico da água porque 

tem um número atômico maior do que os principais componentes da água. 
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Tabela 6: Coeficientes de atenuação mássico para compostos nas principais energias do 133Ba 

Composto/Elemento µm (32 keV)(cm2/g) µm (81 keV) (cm2/g) µm (360 keV) (cm2/g) 

Água 0,3433 0,1829 0,1106  

Sal (NaCl) 1,475 0,2308 0,0968 

Bicarbonato de sódio 0,4043 0,1709 0,09926 

Flúor 0,3985 0,163 0,09462 

Uréia 0,2955 0,1734 0,1062 

Melamina 0,2749 0,1694 0,1043 

Leite 0,3356 0,1834 0,1103 

Mercúrio 23,99 2,190 0,2686 

Sacarose 0,3006 0,1734 0,1060 

Iodo 7,208 3,396 0,1379 

Alumínio  0,9756 0,1996 0,09686 

Magnésio 0,7956 0,1933 0,09906 

Formol 0,3028 0,1739 0,1062 

Soda caustica  0,5029 0,177 0,09995 

Cal virgem 2,526 0,3032 0,1018 

. 

 

 

É importante salientar que, é freqüente encontrar nas medidas do coeficiente de 

atenuação mássico de diversas substâncias por diferentes autores, diferenças significantes, que 

podem chegar até 20% do valor do coeficiente em algumas energias. Essa diferença é em 

geral atribuída a erros sistemáticos presentes nos experimentos, que incluem precisão no 

equipamento, espalhamento da radiação ou presença de radiação estranha, e até falta de 

precisão em experimentos separados, necessários para encontrar outras medidas tais como  a 

densidade do material absorvedor ou a espessura do material atenuado[36]. Distorções nos 

valores podem levar a interpretações erradas nos experimentos. 

 

A geometria do experimento em si também é um grande fator a ser considerado, já 

que, a qualidade da fonte e, também o controle da radiação espalhada através da colimação 

podem causar um certo número de erros sistemáticos. Uma fonte synchrotron teria uma 

probabilidade muito maior de evitar certos erros sistemáticos do que estatísticas de contagem. 

A figura 8 demonstra um esquema de um experimento para medida do coeficiente de 
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atenuação mássico, a partir de uma fonte de luz synchrotron. Vemos que, o feixe após passar 

por um monocromador, tem que passar por um colimador para direcionar o feixe, e, depois, 

esse feixe é controlado por dois colimadores variáveis, um posicionado antes da amostra, e 

outro posicionado depois.  

 

 

 

 

Figura 8. Arranjo de um experimento para medida do coeficiente de atenuação mássico[36]. 

 

 

 No caso da medida de atenuação de um fluido biológico, como o leite, além dos 

fatores sistemáticos do experimento, ainda há outros fatores para se considerar, como a 

própria variabilidade na composição do leite.  Em teoria, o coeficiente de atenuação mássico 

deve depender exclusivamente da composição atômica da amostra. Como a quantidade de 

metabólicos no leite varia imprevisivelmente, podemos esperar certa variação no coeficiente 

do leite. Porém, sendo o leite composto de água principalmente, podemos esperar que o 

coeficiente de atenuação mássico esteja bem próximo desta.  O restante da massa consiste em 

geral de proteínas, açucares gorduras e sais.  Podemos estimar o conteúdo atômico do leite a 

partir de estudos de conteúdo. O conteúdo de proteína do leite de vaca comum é de por volta 

de 3,53% da massa como mostrado anteriormente, sendo que, 2,75% são de caseína. O 

conteúdo de açucares é de por volta de 4,51%, em geral, lactose, enquanto de gordura é de por 

volta de 4,39%. Como o valor em massa de minerais como o cálcio é muito pequeno (1,279 

mg/kg),  podemos desconsiderar totalmente.  Como a matéria seca (DM, dry matter)  do leite 

é estimada em 13,38% do leite, consideramos que a água constitui 86,62% do peso do leite 

[37]. 

 Olhando mais detalhadamente os componentes, vemos que os ácidos graxos mais 

freqüentes na gordura do leite são o C16 (ácido palmítico) e o C18 (ácido esteárico)[38]. Com 
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relação a proteína, a maior parte da caseína, por volta de 70% dela, é dividida igualmente 

entre αs1-CN e β-CN[37].  Como os aminoácidos em geral se compõem de átomos de 

carbono ligados a átomos de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, seu conteúdo atômico não é 

tão difícil de estimar.  

 A lactose tem formula química simples, C21H22O11. As gorduras podem ser divididas 

igualmente em ácido esteárico (C18H36O2) e palmítico (C16H32O2). Já as proteínas, devido a 

sua maior complexidade, tem que ser aproximada.   Dos 20 aminoácidos existentes, os átomos 

presentes em todos são o hidrogênio, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Fazendo uma 

média com todos os aminoácidos, os átomos que representam a maior parte de sua massa são 

o carbono (~ 43%) e o oxigênio (~ 34%). O nitrogênio vem em seguida com ~15% e o 

hidrogênio com 8%.  Vamos considerar qualquer conteúdo de minerais por assumir que, por 

sua pequena quantidade, não afetaria o coeficiente de atenuação do leite de forma significante. 

Assim, podemos construir uma constituição aproximada do leite da seguinte forma mostrada 

na tabela 7: 

 

Tabela 7: Estimativa da composição atômica no leite 

Componente Composição Componente Composição 

Água 86,62% H2O 86,62% 

Açucares  4,51% C21H22O11 4,51% 

Gordura 4,39% C18H36O2 2,19% 

Gordura  C16H32O2 2,2% 

Proteínas 3,53% H 0,2824% 

  O  1,2% 

  C 1,5179% 

  N 0,5295% 

. 

 

    2.3.4. Detecção da radiação gama 

 

 Em espectrometria gama, para a detecção da radiação, são usados dois tipos principais 

de detectores.  Os de cintilação, e os semicondutores. Os de cintilação como o cristal de 

Iodeto de sódio ativado com tálio (NaI[Tl]) tem boa eficiência para baixas energias[39], mas 

menos eficiente a altas energias. Os detectores baseados em semicondutores têm uma 
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resolução espectral (resolução em energia) muito maior do que os de cintilação, mas tem um 

custo muito maior.  Cada um dos tipos de detectores tem suas aplicações, e cada um tem suas 

vantagens e desvantagens. 

 

 Os detectores de cintilação são baseados no princípio de que alguns materiais emitem 

luz quando expostos a radiação ionizante. A energia da radiação incidente ioniza os átomos do 

cristal, que, por sua vez dissipam sua energia excitando outros átomos no cristal. Os átomos 

ionizados retornam ao estado normal emitindo fótons de luz visível. Todos os fótons de luz 

visível produzidos no cristal pela radiação gama incidem no cátodo da fotomultiplicadora, 

fazendo com que elétrons sejam ejetados. Esses elétrons são acelerados para um segundo 

eletrodo chamado dínodo, que tem potencial positivo de 100 V comparado com o cátodo. 

Cada elétron que incide no dínodo faz com que vários elétrons sejam ejetados, multiplicando 

então o sinal. O processo é repetido 10 vezes até que os elétrons sejam coletados no ânodo. 

Esse sinal, que é proporcional à energia da radiação gama, pode então ser ampliado e contado.  

A figura 9 ilustra o esquema de um detector de cintilação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema ilustrativo de um detector de cintilação[33]. 

 

 

Nos detectores de iodeto de sódio, o tálio está presente como impureza para aumentar 

a eficiência de cintilação do cristal. A alta densidade do cristal, combinado com seu alto 
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número atômico efetivo, torna o cristal de iodeto de sódio um detector muito eficiente [33]. 

Os de semicondutor, no entanto, tem resolução muito melhor. As figuras 10 e 11 mostram as 

diferenças entre espectros de 133Ba num detector de HPGe, e em um de NaI. 

 

 

 
Figura 10: Espectro de 133Bário em um detector de HPGe [40]. 

 

 

 

Figura 11: Espectro de 133Bário em um detector de NaI[41].  

 

 Se nota que no detector de germânio, a resolução espectral é o suficiente para se ver 

mais picos, mesmo que a energia separando os picos seja bem pequena. 
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2.3.5 Fontes de radiação gama 

 

Ao contrário da maioria dos métodos de espectroscopia, em que a maior parte dos 

comprimentos de onda pode ser produzida por lasers, circuitos ou desaceleração de elétrons, 

na espectroscopia gama se usa radiação proveniente de radioisótopos que sofrem o processo 

de decaimento radioativo. 

O decaimento radioativo é como se chama a transformação espontânea de núcleos de 

átomos instáveis em novos elementos. Essas transformações são caracterizadas por diferentes 

mecanismos, que incluem emissão de partícula alfa e beta, emissão de pósitron e captura do 

elétron orbital. Cada um desses processos pode ser acompanhado pela emissão de radiação 

gama[33]. 

As características radioativas dos núcleos são independentes dos estados físicos e 

químicos dos mesmos. O modo de transformação depende da energia disponível para 

transição.  A energia disponível depende de dois fatores: o tipo de instabilidade do núcleo, 

isto é, a razão entre o número de nêutrons ou prótons é muito baixa ou muito alta, e na relação 

entre massa e energia dos núcleos pais, filhos e partículas emitidas. 

Neste trabalho usaremos principalmente o 133Ba, que decai por captura eletrônica, ou 

captura-K[33].  Nesse tipo de decaimento, um dos elétrons da nuvem eletrônica é capturado 

pelo núcleo, e se une a um próton para formar um nêutron de acordo com a equação: 

 

                                                  

 

Os elétrons da camada K tem probabilidade maior de ser capturados pelo núcleo, por 

isso o nome do mecanismo é captura K. Nesse caso, o número atômico do núcleo filho é 

diminuído em 1, enquanto a massa do núcleo permanece a mesma. A seguinte equação de 

conservação de energia tem que ser satisfeita: 

 

Mp + Me = Md + φ + Q                               

 

onde:       Mp e Md são as massas atômicas do núcleo pai e filho, Me é a massa do elétron, 

   φ é a energia de ligação do elétron capturado e Q é a energia da reação.  

(8) 

(9) 
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Um neutrino é emitido para conservar a energia no processo. Sempre que há captura 

eletrônica, um raio X característico do núcleo filho é emitido, que no caso do 133Ba é o césio-

133.  O pico de 32 keV é considerado um pico de raios-X. 

O núcleo instável de césio emite raios gama de diversas energias até atingir 

estabilidade novamente, sendo o 133Cs a única forma estável do césio. 

O 133Ba seria uma das melhores escolhas para estudo, pela presença de múltiplos picos 

em diferentes energias, e também pela meia-vida larga (10,5 anos), embora esses fatores não 

sejam de nenhuma forma garantia que nessas energias produziriam melhores resultados. O 
133Ba tem três principais picos, sendo eles nas energias ~32, 81 e 356 keV [42]. 

 No 133Ba, o estado isomérico quase sempre decai para o estado estável. Por ter 

diversas transições em energias que vão de 81-356 KeV, o 133Ba é usado para calibração de 

diversos detectores de fótons. Também é usado como marcador de tecidos e compostos 

biológico. É possível produzir o 133Ba a partir do 132Ba em reatores nucleares[42, 43]. 

 A Figura 12 indica os principais níveis de decaimento do Ba-133. 

 

 

 

Figura 12: Decaimento do Bário 133 [45] 
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3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Amostras 

 

 As amostras de leite UHT foram adquiridas nos supermercados da localidade e não foi 

necessário realizar nenhum tratamento especial antes nem depois das medidas. As amostras de 

leite foram todas da marca Elege, longa vida. As medidas com as amostras de leite foram 

feitas imediatamente após a abertura da embalagem.    

 A uréia foi comprada da empresa Dinâmica, Química contemporânea Ltda; com teor 

de 99%. 

 A água utilizada nos experimentos foi Mili-Q. As amostras foram preparadas em 

termos de porcentagens em massa. Por exemplo, 1% uréia, significariam 1g de uréia 

dissolvidos em uma amostra de 99g de leite. Todas as amostras foram medidas na mesma 

balança. 

 

 3.2 Registro dos espectros da radiação gama com o espectrômetro UCS30 e 

calibração. 

   

 O sistema de espectrometria gama UCS30, usado para o registro dos espectros de 

radiação gama é mostrado na figura 13. 
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Figura 13: Sistema de espectrometria gama SPECTECH USC30[46]. 

 

  

 Um detector de NaI(Tl), com dimensões 1,52'' x 1,52'' (Figura 14), diretamente 

acoplado a uma fotomultiplicadora,  foi conectado ao espectrômetro multicanal que, por sua 

vez, foi ligado ao computador onde os espectros gama são registrados.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 14: Detector de NaI(Tl) com fotomultiplicadora [46]. 

 

 

 O espectrômetro multicanal tem capacidade de discriminar os fótons pela sua energia. 

Sua resolução espectral, ou seja, a capacidade de distinguir fótons de energia muito próximas, 
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depende diretamente do número de canais, sendo que o equipamento pode usar até 1024 

canais.  

 O equipamento em si faz discriminação da energia dos fótons, porém não faz 

atribuição dos níveis de energia. Por isso uma calibração do instrumento é necessária. O 

processo de calibração consiste de usar uma fonte de radiação gama (137Cs) cujos fótons são 

de energia conhecida para atribuir a um determinado canal sua energia. Pode-se calibrar o 

equipamento por determinação de diversos parâmetros de ganho, conforme mostra a Figura 

15.   

As configurações usadas na calibração estão mostradas na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Configurações usadas no espectrômetro. 

Parâmetro Valor usado 

Canais 1024 

Course gain 1,3 

Fine gain 100,9 

LLD 2 

ULD 1,8 

Voltagem 700 V 

Tempo 600 s 
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Figura 15: Caixa de dialogo para configuração do software USC30 mostrando os parâmetros de operação do 

espectrômetro [46]. 

 

 Atribui-se aos outros canais, através do processo de calibração, uma escala de energia 

a partir de uma interpolação feita a partir do próprio software. Assim, só precisamos usar duas 

ou três energias conhecidas para o processo de calibração em si.  Na Figura 16 temos a 

representação de um espectro, sendo o eixo x, a verificação dos canais que representam a 

energia (keV), e o eixo y com as contagens, que representam a quantidade de eventos.  
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Figura 16: Espectro gama do 137Cs usando o software UCS30 [46]. 

 

 O software apresenta a contagem bruta, bem como a contagem em uma região de 

interesse, indicada pelo usuário. Para o experimento, em cada contagem, só é interessante a 

contagem dentro da região de interesse (ROI), que é escolhida para ser a região de emissão da 

fonte. A radiação total que chega no detector, em todos os casos, consiste na radiação natural 

de fundo existente somada a radiação da fonte. Devido a existência da radiação de fundo é 

necessária a subtração da radiação de fundo para se obter a contagem da radiação proveniente 

da fonte.  

 Os tempos de contagem bem como o número de contagens ideais também devem ser 

encontrados durante o processo de medida.  Pode se dizer, no entanto, que, um maior número 

de contagens é melhor para futuro tratamento estatístico dos dados. As médias e desvios 

padrão das contagens registradas foram são usadas para construir uma curva e determinar os 

coeficientes das amostras. 

 A Figura 17 mostra a escala, junto com as áreas de interesse, em que se faz as 

contagens em si, sendo que podemos determinar como fazer contagens, para os três principais 

picos de energia do 133Ba. 
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Figura 17: Visualização do espectro do Ba-133. 

 

 No espectro podemos ver a contagem na área de interesse em “Net”, a contagem bruta 

em “Gross”, e a altura do pico indica as contagens, que, pode ser visualizada em escala 

logarítmica ou linear.  

 Quando se trata da medida do coeficiente de atenuação mássico, há a necessidade de 

medir a densidade da amostra absorvedora, o que tornam necessários outros experimentos.  

No entanto, Teli and Singh[47, 48] demonstraram um método simples para medir o 

coeficiente de atenuação mássico de compostos e soluções sem medir a densidade 

separadamente, o qual é explicado na seção seguinte. 

  

 

 3.3 Metodologia para a determinação dos coeficientes de atenuação 

 

Tradicionalmente, para a medida do coeficiente de atenuação mássico, é necessário 

medir a densidade da solução ou do material sólido. Isto geralmente requer outros 

experimentos, e consume bastante tempo.  Separadamente, também é preciso determinar o 

coeficiente de atenuação linear do material.  No entanto, alguns autores como Singh e Teli 

[47, 48] usam, para soluções, uma metodologia que torna medidas de densidade 

desnecessárias.  Ao invés disso, um único experimento é necessário, onde se mede somente a 

massa da solução e o diâmetro do recipiente. 

 Para isso é necessário trabalhar a equação de atenuação da seguinte forma: 

 

 ( )
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Sendo que a solução se encontra em um recipiente de forma cilíndrica com diâmetro fixo D, o 

volume V da solução se torna: 

  

  

 

  

A densidade então, fica como: 

  

 

 

  

 

Substituindo esta última equação na equação de intensidade, então obtemos: 

 

 

           

  

 

 Como mencionado anteriormente, utilizando essa equação, não há necessidade de 

experimentos extras medindo a densidade da solução. Somente a medida da massa da amostra 

antes das contagens, assumindo que se trata de um líquido ou solução homogênea. Como o 

diâmetro do recipiente é conhecido, e a massa é facilmente medida, temos o coeficiente 

mássico de atenuação em um único experimento. Note que essa metodologia tenta, 

principalmente, medir e encontrar diferenças no coeficiente de atenuação mássico entre leite, 

e misturas de leite e uréia, porém isso não invalida usar o coeficiente de atenuação linear ou 

outras grandezas como a absorbância ou transmitância, como é feito em outras técnicas de 

espectrometria. No entanto a principal diferença é que, diferente do coeficiente de atenuação 

mássico, essas grandezas são relativas, e como tal importa somente uma variação relativa nas 

intensidades para uma espessura especifica da amostra.  Já o coeficiente de atenuação 

mássico, µ/ρ, não é relativo e nem depende da densidade da amostra, mas depende 
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principalmente da composição atômica da amostra e da energia da radiação gama, como já foi 

mencionado. 

 Se tratando de misturas ou substâncias compostas, o coeficiente de atenuação mássico 

da mistura vai ser a média ponderada de todos os seus componentes: 

 

  

 

 

 

onde [µ/ρ]i são os valores dos coeficientes mássicos totais de cada um dos n componentes 

separadamente. 
Sendo essa a metodologia usada, as misturas, de leite e uréia, e de leite e água devem 

refletir os padrões de fraude encontrados na indústria.  Foram testadas misturas de leite e 

uréia, e, as concentrações de uréia testadas foram, em massa, de 0,5%, 1%, 3% e 5%, sendo 

que, se espera que mesmo para a concentração de 0,5% se consiga diferenciar o coeficiente de 

atenuação mássico da mistura com significância. 

Foram também medidos e comparados os coeficientes de atenuação mássicos de leite 

puro e água pura. Além disso, foram medidos os coeficientes de atenuação mássico de 

misturas de leite e água, em diversas proporções de volume de água diluído em leite. As 

medidas também foram feitas com diferentes colimadores, um de 10 mm de diâmetro entre a 

amostra e o detector, um de 3 mm entre a amostra e o detector, ou sem colimação. Em todas 

as situações, foi usado um colimador de 10 mm entre a fonte radioativa e a amostra. 

 

 3.4 Estimativa de incertezas 

 

Na metodologia usada, sendo que podemos considerar que há mais de um experimento 

envolvido, há a propagação de incertezas em todo o processo. Como usamos um processo de 

contagem estatística para medir a intensidade da radiação, existe um erro natural associado 

com o próprio processo de decaimento, já que, aqui, a fonte de radiação é um radionuclídeo. 

Mas além do erro aleatório, há diversas fontes de erros sistemáticos durante todo o processo, 

na medida da massa, das concentrações, na medida das dimensões do diâmetro do recipiente 

cilíndrico, e no tempo de contagem.  
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Como na nossa metodologia, a principal equação usa como principais parâmetros, a 

massa da amostra e o raio do recipiente, vamos tentar estimar o tamanho desses erros. Outros 

erros como os relacionados a radiação espalhada são mais difíceis de estimar. 

 

A equação geral que possibilita calcular o erro propagado por cada uma das grandezas 

é:  
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Sendo a equação para o coeficiente de atenuação mássico é  
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Além disso temos os desvios relacionados com a natureza estatística das contagens I e I0 
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 A incerteza propagada total seria a soma dos fatores 
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 Como o diâmetro do recipiente foi medido com um paquímetro convencional, 

podemos considerar a incerteza como 0,005 cm. Com relação a medida da massa, as balanças 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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usadas, podemos estimar o erro em uma medida como sendo 0,05 g, sendo que a balança é 

uma balança digital que tem precisão de 0,01g. Como no caso da metodologia usada temos 

várias medidas seguidas de massa devido a necessidade de medirmos a concentração de uréia 

no leite, a incerteza resultante das medidas de massa pode ser considerada maior do que 

seriam se fosse realizada somente uma medida. 

 Temos que também que considerar como fontes de erros fatores relacionados com o 

espectrômetro em si.  Para a determinação da intensidade I é necessária a contagem de fótons 

dentro de uma área escolhida no fotopico de uma energia específica (ROI). Essa área é 

geralmente fixada antes de todas as medidas, porém, em medidas que levam muitas horas ou 

dias, fatores como a temperatura do laboratório ou flutuações na tensão da rede pode alterar a 

posição do fotopico, o que pode distorcer os resultados[49]. A Figura 18 mostra um exemplo 

de como essa alteração pode ocorrer.  

 

 

 
 

Figura 18: Ilustração da alteração na posição de fotopicos em um espectrômetro. 

 

 

 Em diversas medidas, esse fenômeno era freqüente para o pico de 360 keV, porém não 

foi observado para os picos de 32 keV e 81 keV. A presença da amostra também afetava a 

posição do fotopico para a energia de 360 keV. Por isso, os dois picos cujos resultados 

podemos ter mais confiança, são os de energia de 32 keV e 81 keV. 
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4 Resultados e Discussão 

 

 Na Tabela 9 abaixo vemos os valores do coeficiente mássico do leite num primeiro 

teste, para o fotopico de 32 keV. Essas medidas foram feitas sem nenhuma colimação e com 

concentrações relativamente altas de uréia. Nas colunas estão indicados os valores do desvio 

padrão σ, e a incerteza relativa ε(%), definida como a razão entre o desvio padrão e o valor 

experimental, expresso em termos de %. 

 

Tabela 9: Valores do coeficiente de atenuação mássico para leite e diversas concentrações de uréia, na energia de 

32 keV. 

Concentração de uréia 

(%) 

µ/ρ (cm2/g) ±σ ε (%) 

0 (leite puro) 0,323 0,011 3,52 

4,8 0,325 0,023 7,25 

9 0,323 0,022 6,81 

13 0,319 0,002 0,72 

 

 

 

Na tabela 10 os coeficientes de atenuação mássico do leite e da uréia foram estimados 

a partir do método dos mínimos quadrados e da equação de substancias compostas. Os 

coeficientes de reta (y = ax + b) mais próxima dos valores encontrados foram usados para 

determinar os valores específicos dos coeficientes. Eles também estão comparados com os 

valores teóricos do XCOM. Na coluna erro é mostrado a diferença relativa entre o valor 

convencional do XCOM com o valor experimental. 

 

Tabela 10: Valores estimados para os coeficientes de atenuação mássico para o fotopico de 32 keV, 

usando mínimos quadrados. 

Substancia  µ/ρ(cm2/g) XCOM Erro(%) 

Leite 0,325 0,336 3,13% 

Uréia 0,292 0,295 1,16% 

 

Da mesma forma foram feitas as mesmas medidas para o pico de 81 keV. Os valores 

podem ser encontrados na tabela 11: 
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Tabela 11: Valores encontrados para o coeficiente de atenuação mássico do leite e uréia combinados no 

fotopico de  81 keV. 

Concentração de uréia(%) µ/ρ(cm2/g) ±σ ε (%) 

0 (leite puro) 0,185 0,002 
 

1 

9,3 0,185 0,002 0,9 

15 0,179 0,002 
 

0,9 
 

 

Tabela 12: Valores estimados para os coeficientes de atenuação mássico para o fotopico de 360 keV, 

usando OLS. 

 

Substancia  µ/ρ(cm2/g) XCOM Erro(%) 

Leite 0,186 0,183 1,37% 

Uréia 0,151 0,173 12,75% 

 

 

 As medidas em geral estão de certa forma dentro dos valores esperados para os 

coeficientes, porém em algumas das medidas as incertezas estão altas. Em outros artigos, é ter 

tratamentos significativamente diferentes dos valores próximos, porém nem sempre é 

possível. 

 Da mesma forma, estimamos o coeficiente da água e da uréia usando a partir de 

medidas com diversas concentrações de água e uréia, para os fotopicos de 32 keV e 81 keV. 

Os resultados estão nas tabelas 13 e 14. 

 

 

 

Tabela 13: Valores estimados para os coeficientes de atenuação mássico de água e uréia para o fotopico 

de 32 keV, usando mínimos quadrados. 

Substancia  µ/ρ(cm2/g) XCOM Erro(%) 

Água 0,328 
 

0,336 2,36% 

Uréia 0,247 0,295 16,32% 
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Tabela 14: Valores estimados para os coeficientes de atenuação mássico de água e uréia para o fotopico de 81 

keV, usando OLS 

Substancia  µ/ρ (cm2/g) XCOM Erro(%) 

Água 0,145 0,183 21,00% 

uréia 0,166 0,173 4,16% 

 

 

 Depois, usando diversas concentrações de leite e uréia estimamos os valores médios 

de 4 medidas diferentes, do coeficiente de atenuação da água e do leite, para os 3 fotopicos. O 

procedimento foi repetido duas vezes, uma para o colimador de  ~10mm de diâmetro e outra 

para o colimador de  ~3,5mm. As tabelas 15, 16 e 17 mostram os resultados: 

 

 

Tabela 15: Valores encontrados para os coeficientes de atenuação da água e leite para o fotopico de 32 keV. 

Substancia µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) Colimador XCOM ε (%) 

Água 0,309 0,024 10 mm 0,3433 9,99% 

Leite 0,325 0,023 10 mm 0,3356 3,13% 

Água 0,228 0,065 3,5 mm 0,3433 33,61% 

Leite 0,246 0,079 3,5 mm 0,3356 26,56 

 

 

Tabela 16: Valores encontrados para os coeficientes de atenuação da água e leite para o fotopico de 81 keV 

Substancia µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) Colimador XCOM ε (%) 

Água 0,142 0,037 10mm 0,1829 22,56% 

Leite 0,133 0,033 10mm 0,1834 27,2% 

Água 0,148 0,049 3,5mm 0,1829 19,16% 

Leite 0,078 0,047 3,5mm 0,1834 57,74% 

 

. 
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Tabela 17: Valores encontrados para os coeficientes de atenuação da água e leite para o fotopico de 360 keV 

Substancia µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) Colimador XCOM ε (%) 

Água 0,134 0,025 10mm 0,1106 21,14 

Leite 0,145 0,031 10mm   

Água 0,183 0,045 3,5mm 0,1106 65,82 

Leite 0,134 0,029 3,5mm   

 

. 

 

Também foram medidos o coeficiente de atenuação mássico de amostras de leite 

contaminados com uréia com as seguintes concentrações em massa: 0,5%, 1%, 3% e 5%. As 

medidas foram feitas com ambos os colimadores e os valores estão nas tabelas de 18 a 21: 

 

 

Tabela 18: Valores do coeficiente de atenuação de massa para leite contaminado com uréia nas concentrações 
indicadas para o pico de 32 keV. Usando o colimador de 10 mm. 

Concentração uréia(%) µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) 

0 0,334 0,022 

0,5 0,307 0,025 

1 0,320 0,026 

3 0,295 0,018 

5 0,294 0,016 

 
 

Tabela 19: Valores do coeficiente de atenuação de massa para leite contaminado com uréia nas concentrações 
indicadas para o pico de 81 keV. Usando o colimador de 10 mm. 

Concentração uréia(%) µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) 

0 0,184 0,041 

0,5 0,172 0,048 

1 0,184 0,052 

3 0,180 0,036 

5 0,172 0,032 
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Tabela 20: Valores do coeficiente de atenuação de massa para leite contaminado com uréia nas concentrações 

indicadas para o pico de 360 keV. Usando o colimador de 10 mm 

Concentração uréia(%) µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) 

0 0,211 0,040 

0,5 0,278 0,042 

1 0,304 0,040 

3 0,362 0,049 

5 0,417 0,056 

 

. 

Tabela 21: Valores do coeficiente de atenuação de massa para leite contaminado com uréia nas concentrações 

indicadas para o pico de 32 keV. Usando o colimador de 3,5 mm. 

Concentração uréia(%) µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) 

0 0,264 0,313 

0,5 0,220 0,325 

1 0,197 0,312 

3 0,188 0,297 

5 0,203 0,297 

 

 

Tabela 22: Valores do coeficiente de atenuação de massa para leite contaminado com uréia nas concentrações 

indicadas para o pico de 81 keV. Usando o colimador de 3,5mm. 

Concentração uréia(%) µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) 

0 0,055 0,050 

0,5 0,055 0,048 

1 0,066 0,060 

3 0,066 0,054 

5 0,070 0,040 
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Tabela 23: Valores do coeficiente de atenuação de massa para leite contaminado com uréia nas concentrações 

indicadas para o pico de 360 keV. Usando o colimador de 3,5mm. 

Concentração uréia(%) µ/ρ(cm2/g)(médio) ±σ(médio) 

0 0,118 0,010 

0,5 0,166 0,034 

1 0,195 0,016 

3 0,298 0,072 

5 0,280 0,030 

 

 

 Em geral, as medidas feitas com o colimador de 10 mm de diâmetro apresentaram  

comportamento mais estável e incertezas menores, além de um desvio menor dos valores 

estimados pelo XCOM.  Em geral, podemos notar que o colimador tem um efeito maior em 

bloquear a radiação dos picos de menor energia, diminuindo a contagem e com isso, 

aumentando a incerteza do resultado.  

 Os gráficos 19, 20 e 21 abaixo mostram como o coeficiente de atenuação mássico 

tende a se comportar com o aumento da concentração de uréia para as 3 energias. Em teoria, 

para todas as energias usadas, o coeficiente deveria diminuir linearmente com a concentração 

de uréia, porém isso nem sempre aconteceu. 

Outros detalhes importantes são que, a diferença entre o coeficiente de atenuação 

mássico encontrado entre o leite e a água, a diferença só é estatisticamente significativa com  

α = 0.05, ou seja, com 95% de probabilidade de acerto para o pico de 32 keV. Da mesma 

forma, para baixas concentrações, principalmente as mais importantes, de 0,5 e 1%, somente 

o pico de 32 keV tem desvio padrão pequeno o suficiente para considerarmos estatisticamente 

significante a diferença entre os valores do leite puro e do contaminado. Isso é de se esperar 

por duas razões, a primeira sendo que a diferença relativa entre o coeficiente de atenuação 

mássico do leite e da uréia é maior para o pico de 32 keV do que para todas as outras energias 

maiores. Segundo porque, sendo uma fonte de baixa atividade, e tendo os picos de alta 

energia como 81 keV e 360 keV no bário, uma intensidade bem menor que o pico de 32 keV, 

o que aumenta as variações estatísticas entre as contagens.  O ideal seria o uso de fontes de 

alta atividade e usar valores baixos energias (< 32 keV) e de intensidade maior. 
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Figura 19: Comportamento do coeficiente de atenuação mássico com o aumento da concentração de uréia para o 

fotopico de 32 keV, usando o colimador de 10mm. 

 

 

0 1 2 3 4 5

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

C
oe

f. 
de

 a
te

n.
 m

ás
si

co
 (

cm
^2

/g
)

Concentração de uréia(%)

 
Gráfico 20: Comportamento do coeficiente de atenuação mássico com o aumento da concentração de uréia para o fotopico de 

81 keV, usando o colimador de 10mm. 
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Gráfico 21: Comportamento do coeficiente de atenuação mássico com o aumento da concentração de uréia para o fotopico de 

360 keV, usando o colimador de 10mm. 
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5 Conclusões 

  

 Para todas as energias usadas, o coeficiente de atenuação mássico do leite é mais alto 

que da água e da uréia. A tendência encontrada, portanto é de decrescimento no valor com 

adições de uréia ou água. Como não há na literatura valores dos coeficientes para as 

substâncias medidas nas energias usadas nesse trabalho, temos que usar como referência os 

valores do XCOM, que também indicam essa tendência no valor ao adicionar substâncias ao 

leite. 

 Dentro dos resultados encontrados, os valores com menor incerteza foram para o pico 

de 32 keV.  Isso é esperado dentro das condições experimentais por diversas razões. Na faixa 

de energia baixa, por volta dos 30 keV, a diferença entre o coeficiente de atenuação mássico 

da água e da uréia é bem maior. A razão entre os dois valores nessa faixa é de por volta de 

15% mais alto para o da água, sendo que, o coeficiente do leite é mais alto que o da água pura. 

Na faixa de energia de 100 keV em diante, a diferença não muda muito, sendo a razão entre 

os valores por volta de 5%. Esta diminuição na diferença entre os valores reforça a 

necessidade de usar energias mais baixas para esse tipo de aplicação.  No caso de uso de 

fontes diferentes, é importante usar fontes com alta intensidade na energia usada. A parte da 

incerteza nos resultados que decorrem das medidas de dimensões, são, até onde podem ser 

estimadas, bem pequenas quando comparadas com as resultantes da medida da massa (no 

caso do instrumento usado nesse experimento) e aleatoriedade do processo de decaimento e 

da radiação espalhada, que são mais difíceis de estimar. No entanto minimizando esses erros, 

em teoria é possível conseguir resultados satisfatórios mesmo para essas energias, embora 

sempre usar energias menores seria mais vantajoso. No caso o uso para a energia mais alta 

usada nesse experimento, de 360 keV não rendeu resultados satisfatório devido a incerteza 

alta, sendo que, este pico para a fonte de 133Ba tem intensidade muito baixa. A intensidade alta 

da fonte permite que se use tempos menores de contagem.  Também o resultado dessa energia 

pode ter sido afetado pela mudança na posição do fotopico, fenômeno observado durante as 

medidas conforme já mencionado. Estas incertezas porém são resultantes de características 

desse experimento, e não são relacionadas com a energia usada em si, podendo então concluir 

que, pode-se usar essa energia para experimentos similares desde que se observem estes 

detalhes. Com relação a aplicação da técnica, pode se dizer que o coeficiente de atenuação 

mássico, especialmente para baixas energias pode ser usado como indicador de alterações na 

composição do leite, assim como a densidade. No entanto, a informação obtida por esse 
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coeficiente não seria suficiente para determinar com certeza qual seria a substância causadora 

da alteração, uma vez que entre as varias substâncias usadas como adulterantes tem uma 

composição química similar e tem, portanto o mesmo efeito sobre o coeficiente. Para uma 

determinação precisa de qual substância está sendo adicionada, seria necessário o uso de 

outros tipos testes. 
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