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INTRODUÇÃO

O aparecimento do método de medida de densidade ou

de unidade por atenuação de um feixe de radiação gama monoenergêti

co, foi de grande importância para o desenvolvimento do estudo de

física da água do solo. A técnica foi se aprimorando cada vez mais

e novos campos de aplicação se abriram, pois sendo um método não

destrutivo e de laboratório, permite o estudo em modelos sob condi

ções controladas, de fenômenos que ocorrem no campo.

Porém a evolução da investigação científica exigiu
um passo além: uma técnica que fosse capaz de determinar simulta-
neamente, no espaço e no tempo a densidade aparente de um solo seco
e a unidade desse solo, já que em determinados casos, ê imprescin-
dível conhecer-se a dependência entre esses dois parâmetros. Sur-
giu então a idéia de se usar dois feixes de radiações de energies
diferentes òbtendo-se um par de equações semelhantes, para resol-
ver as duas incógnitas. A idéia, em princípio bastante simples,
mostrou-se no entanto cercada de uma série de obstáculos que deve-
riam ser transpostos, para tornar viável o método. Ao se aprofun-
dar no assunto, verificou-se que, ao lado do aprimoramento técnico
era necessário um rigoroso estudo teórico, envolvendo portanto fí-
sica das radiações, estatística de contagens e técnicas de detec-
ção e contagens além dos conhecimentos de física de solos.

Reunidos em Viena, em novembro de 1970 sob o patro-
cínio da Agência Internacional de Energia Atômica, num painel so-
bre o uso de técnicas nucleares em estudos de irrigação e física
de solos, os maiores especialistas no assunto, após concluírem ser
este o método mais promissor, recomendaram que todos se empenhas-
sem em seu aprimoramento.

Foi com esse objetivo, que o presente trabalho foi
realizado.

.ifi.



2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo e apre-
sentado um resumo histórico onde se
proeurou realçar os principais tra
bathos que marearam a evolução âa in_
vestigação cientifica sobre ouso da
radiação gama em densitometria.
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REVíSíO BIBLIOGRÁFICA

Desde o início da década de 1950, vários pesquisado

res vem procurando desenvolver métodos de medidas» baseados nos fe-

nômenos de interações das radiações com a matéria. Os primeiros tra

balhos foram publicados a partir do ano de 1952. Smith u Whiffin

(1952) recomendavam o método para se conhecer o nível de tanques ou

a frente de fluídos em condutos. Qn 1952, Berman e Harris (19S4)

recomendam como ideal para a medida de espessura e densidade de ma-

teriais vários e pouco depois, Glaaheen (1954) apresenta as vanta-

gens de se medir densidade de vigas de concreto, por atenuação de

raios gama. Ainda como ilustração, são dignos de nota os trabalhos

pioneiros de Bartholomeu e Caeagrande (195?) determinando concentra

ção de sólidos em fluídos, Thurnau (195?) medindo concentração de

sais de metais pesados e ainda Seymour (1957) determinando densida-

de de sais de urânio em soluções aquosas. l)m trabalho muito bom i

o apresentado por Watt e Lawther (1958), que com o intuito de medir

concentrações de tungstênio em soluções aquosas, fazem uma boa ex-

planação teórica dos erros envolvidos na medida.

0 emprego do método de atenuação de radiação gana

em solos, foi iniciado por Van Bavel (Van Baoel, Underwood e Rogar,

1957; Van Bavel 1959 e Van Baoel 1960) e com um extenso tratamento

matemático desenvolvido por Koróbochkin (1958). Van Bavel* usando

uma fonte de l3VCs è um detector de cintilação acoplado a um anali-

sador de impulsos evidenciou as vantagens do método, para uso em Ia

boratorio. Dignos de nota ainda, são os trabalhos pioneiros de Gurr

(1961), Fergitsson e Gardner (1962) e de Davidson, Biggar e Nielsen

(1963) medindo densidade ^ umidade de solos. Desde então, muitos

são os pesquisadores que vem se utilizando dessa técnica.

Finalmente, é de se registrar a introdução do méto-

do entre nós por Reiohardt (1965) para a medida de densidade de so-
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los e por membros de seu grupo* na medida de densidade em madeiras
(Reieharât e Ferreira, 2966, e Ferreira e Ferras, 1969) continuan-
do um trabalho iniciado por Laos (1961).

Depois dos trabalhos de Van Bavel, os estudiosos de
física de água do solo, passaram a se utilizar quase que exclusiva
mente de fontes de Cs, devido ao seu espectro nonoenergético de
radiação gama. Porém recentemente, há uma tendineia de se utili-
zar cada vez mais, c Am, como fonte de radiação gama,devido não
só a longa meia vida desse radionuclídeo, circa de 460 anos e ao
seu espectro nonoenergetico, como também, a maior sensibilidade
nas determinações de umidade, que as radiações de baixa energia pro
porcionam. E ainda, com a vantagem de necessitarem uma menor blin
dagem, oferecendo maior segurança ao operador.

Foi Miller (19SS) quem propôs o uso de uma fonte de
Amerício para medir concentrações de Urânio e de Plutônio em solu-
ções aquDsas, porém foi a apresentação feita por King (1967) rela
tando o seu trabalho em Estambul no Simpósio da Agência Interna-
cional de Energia Atomic? (AHA), que evidenciou as vantagens do u
so dessa fonte. Até a presente data, são poucos os trabalhos pu -
blicados onde se usou radiações gama de Amerício, sendo que os prin
cipais além dos já citados, são: Groenevelt, Stuart e Cieler(1969),
Cisler, Tkony e Vaehauã (1969), Vaohauã, Cisler, Thony e Backer,
(1970), Saart e Groenevelt (1971) e Stroosnigder (1973), sendo que
na XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira Pare. o Progresso da
Ciência, Ferraz relatou a sua experiência com a fonte de Amerício
(Ferras, Almeida e Guerrini, 1974).

O problema de medida simultânea de densidade e umi-
dade de solos, sempre preocupou os estudiosos em geral, mas princi
palmente o Prof. Gardner que já em 1S67, propunha um método que u-
sava atenuação de raios gama para determinar densidade e moderação
de neutrons para a determinação de umidade (Gardner e Caliesendorf
1967). Foi Soane (1967) quem propôs o emprego de duas fontes dera
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diaçio gama ds energias diferentes para» com duas equações, resol-
ver as duas incognitas: densidade e umidade. A nota apresentada
por Some era bem resumida e porisso o trabalho de Gardner (Garch
nex>t Campbell e Catiosenäorff, 1969) que e considerado cano o pio
neiro. Depois de pouco tempo apareceram os trabalhos de Corey, Fe
terscn e Wakat (1971) discutindo a metodologia, novamente Gardnert

Cenipbelí e Calisoenâorff (1972) analisando a precisão das medidas,
e Mamellj, Romana e MaCvoeây (1973) propondo correções de conta-
gens devido a fenômenos de coincidência e interferência. Kirkhan
e Corey (1973) em Viena, relataram os progressos dessa técnica e o
trabalho de publicações mais recente ê o de Strooenyder e Smart
(1974).



3 - TEORIA

Procurourse mostrar ar
través de uma formulação teórica, o
processo de atenuação de um feixe mo
noenergetioo e depois estender o ee_
tudo para duas energias. 0 método é
discutido e estimada a sua sensibi-
lidade e finalmente, são apontadas
as principais causas de erro nas
medidas.
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3.1. ATENUAÇÃO DE UM FFJXE MONOENERGÊTICO

A atenuação de um feixe moncenergetico de radiação ga

ma é descrita pela lei de Beer:

oncíe:

x o o - e (1)

7 = intensidade do feixe emergente;

I = intensidade do feixe incidente;
H = coeficiente de atenuação de massa do meio absorve-

dor para a energia do gama considerado;
p = densidade do meio absorvedor;

x = espessura do meio absorvedor.

3.1.1. Numa amostra de solo

0 método não destrutivo de determinação de densida-
de ou de umidade de solos, consiste em se medir a fração atenuada pe
Ia amestra, da intensidade do feixe monoenergético de radiação ga.
ma. £ necessário portanto, distinguir-se entre a fração atenuada pe_
Ia amostra de solo e aquela atenuada por outros meios existentes en
tre a fonte e o detector e que constituem constantes do problema. 0
fóton, originado na fonte devido a uma desintegração radioativa,per
oorre uma trajetória constituída de vários meios diferentes, até a-
tingir o detector e ser detectado:

V

•:-.* :!•.• . I ••••-

4 X , - X '4

Figura 1 - Esquema da trajetória do foton



A trajetória do fóton é efetuada:

a) na canada de ar existente entre a fonte e o racâ

piente que contém a amostra: x .;

b) na parede do recipiente que contém a amostra: x ;

c) na amostra: x; onde diferentes constituintes fí
sicos são caracterizados: a espessura do solo pro
priamente ditax,, a espessura da camada de água
x^ e a espessura da camada de ar xa, devido a po
rosidade da amostra;

d) novamente, a parede do recipiente xfi;

e) e finalmentei na camada de ar existente entre o

recipiente que contêm a amostra e o detector: x „•

Deve-se observar que a espessura do solo e da camada
de água, são objetos de parte das medidas discutidas e suposições
sobre a espessura de ar no solo, podem causar ligeiras variações nos
valores estimados, como poderá ser visto adiante.

A equação (1) deve então ser escrita:

V1

.(2)

sendo:

V
respectivamente, os coeficientes de atenua-
ção de massa do solo, da água, do ar e do
material de que é" constituído a parede do
recipiente;

PA, Pw, Pfle pfit respectivamente, densidade real do solo, da
água, do ar e do material da parede do reci
piente
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respectivamente, as espessuras de solo, de ã
gua e de ar, dentro da amostra. Desta fornã
x.* x • x • x • espessura da amostra*,

respectivamente, a espessura da parede do re
cipiente e as espessuras das camadas de ar ê
xistentes entre a amostra e o detector. "*

Nas análises de rotina, onde se usa uma geometria fi

xa e sempre o mesmo recipiente, os dois últimos termos do expoente

da equaçio (2) se tornam constantes do problema. A fração do feixe

atenuado (I I pelos absorvedores constantes da geometria pode ser

caracterizada a parte. Assim, a atenuação de um feixe que através

sa o sistema quando o recipiente esta vazio, 9 dada pela relação:

lo - Joo Va'V * V * • « * • • • • \d}

A fim de se eliminar essa constante do problema, po
de-se dividir (2) por (3) e se obter:

- x )

Chamando de 0 . , 0 e 0 . as frações volumetricas do so
o CL —

Io, da água e do ar, dentro da amostra e de ta l forma que:

0 • 0 + 9 - 1
o CL

pode-se escrever que:

V»,

onde 1/ i o volume to t a l da amostra, e V , V e V , os volumes ocupa-
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dos pelo solo, pela água e pelo ar.

Da mesma forma, pode-se escrever que:

(5)

Substituindo (5) em (4), fica:

I. -«].... (6)

0 último tenro dentro da exponencial, referente a ab
sorçio pela canada de ar dentro da amostra é muito pequeno, com re
laçlo aos outros dois, principalmente porque a densidade do ar é me
nor do que as outras duas densidades, de um fator superior a 10 .Po
risso, esse tenno pode ser despresado, produzindo um irro inferior
a 0,1%. Convém lembrar também que a densidade real do solo (p.)mul
tiplicada pela fração volumitrica (0 ) vem a ser a densidade aparen
te- (p) do solo, ou densidade global, ou ainda "bulk density", como
definem a maioria dos autores. Daqui por diante, será chamada ape
nas de densidade (p):

Finalmente, admitindo-se que a densidade da água é
sempre igual a unidade, pode-se escrever a equação de atenuação na
sua forma mais usual:

V e .(7)
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lembrando que:

I - intensidade do feixe que atinge o detector apôs ser a
tenuado pela amostra

I = intensidade do feiste que atingiria o detector na ausên
cia da amostra

x = espessura da amostra (cm)

u = coeficiente de atenuação de massa do solo para a ener-
gia considerada (cm2/g)

u = coeficiente de atenuação de massa da ãgua para a ener-
gia considerada (cm2/g)

p = densidade aparente do solo (g/cm3)

0 * fração volurostrica da água no solo, ou simplesmente, u
midade Borcentual em volume ou umidade volumétrica
(cnr/cm3).

3.1.2. Erro na medida

A variação fracional da intensidade dl/I, causada

por pequenas variações de densidade dp ou de espessura dx poderá

ser calculada, a partir da equação (1) da lei de Beer (Watt e

Lavther, 1958).

I - Io . e"V*

diferenciando:

(8)

Para x constante, fica;

V i
(9)
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e para p constante, fica;

dx dl
I

(10)

A equação (8) mostra que a variação fracional de in
tensidade é devida a uma variação do produto (px). Se a espessura
(x) é constante, a variação do produto (px) I causada pela varia
çao de densidade, como mostra (9). Portanto a precisão das medi-
das de densidade, depende da precisão das determinações de I. A
incerteza da medida dl/J, ê causada principalmente pelas flutua -
ções estatísticas na medida de I e pelas limitações de precisão e
estabilidade do equipamento eletrônico de detecção.

Numa medida de contagem de eventos que dá" como re-
sultado o valor de N,a incer^ iza da medida, ao nível de 88% de pro
habilidade será igual a T/N (Jfkitehonse e Putmem, 1953). Assim, nu
ma medida onde se despresam todas as causas de erro, exceto as es
tatísticas, a imprecisão da medida é":

I

Para pequenos acréscimos, a diferencial de uma fun-
ção estima o verdadeiro acréscimo que ocorre para a função, quando
se atribui acréscimos às variáveis independentes:

dW AM
—.a ——

1

Assim, para uma amostra de solo seco, pode-se escre

ver que:

- " • • * - " • - — • —
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dl
••«•MM

I
(11)

substituindo (11) em (8), fica:

í
-u ct{px) *

ou

diox) .
px £T

ou ainda

cf(px) -e

px
(12)

Essa variação relativa, pode ser considerada como
sendo o erro na determinação de densidade (6 ), já que a espessura
permanece constante.

Com raciocínio análogo, pode-se estimar o erro nas
medidas de umidade (6>) para um feixe monoenergético, de uma anos
tra de solo úmido, onde a densidade é uma constante conhecida.
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3.1.3. Espessura ideal do absorvedor

Sendo fixados a energia da radiação, a intensidade

da fonte, bem como detalhes da geometria de oolimação e contagem,

para se obter a maxima sensibilidade, deve-se procurar a espessura

ideal do absorvedor (x*). Se se admitir que a incerteza na medida

ê causada apenas pela flutuação estatística das desintegrações, o

erro relativo nas medidas da densidade, é aquele dado pela equação

(12) ou seja:

WPX

o erro será mínimo, quando:

d{«p) = 0

portanto, derivando e igualando-se a zero, tem-se:

(r -
n.px

i
* o .(14)

onde x* êo valor que satisfaz a equação (14) e representa a espes-
sura ideal do absorvedor.

que:

Para que a equação (14) seja válida, ê necessário

u
? --5
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Neste caso, pode-se dizer que:

2
x* (15)

Para una amostra de solo úmido, a equação (15) fica

com esta forma:

x* (16)

3.2, FEIXE COM FÖTONS DE DUAS ENERGIAS

Quando se usa um feixe de radiação gama com fõtons

de duas energias (por exeirplo,energia a e energia c)tem-se duas e-

quações do tipo (7):

i «7*.' * r> * ulU,0)

.(17)

onde os subscritos a e c, denotam os coeficientes e as intensida

des para cada energia.

Reescrevendo (17) na forma matricial, fica:
r "

p

* t

e
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Resolvendo, pode-se tirar os valores de p e 0:

*4« »W

ou então:

P =

0 =

(18)

V • V
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. tíj5Li - u . U-ÍL»

0 = (19)

.5 equações (18) e (19) permitem o cálculo simultâ-

neo da densidade (p) e da umidade (0) do solo.

3.2.1. Sensibilidade

Seguindo o mesmo raciocínio desenvolvido em 3.1.2.,

pode-se estimar a sensibilidade do método nas determinações simul-

tâneas de densidade e de umidade, estudando as flutuações estatís-

ticas nas medidas -le I e de I , e suas conseqüências nas determi-

nações de p e de 0.

Admitindo-se que nas medidas de I e de I podem o~

correr pequenas flutuações dl e dl ,

ocorrerão flutuações dp e do:

deve-se também admitir que

a

'a (20)

dl. dl

(21)

^^^ .Ai-
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Da mesma forma que foi feito em 3.1.2., pode-se di

zer qus, paza pequenos desvios:

/r

«a.
/T

Então, dividindo-se (20) por (18) e (21) por (19)

e adotando-se esse critério, tem-se:

.(22)

e

/r_

i (-2-) -

(23)
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As equações (22) e (23) mostram as diferenças rela
tivas mínimas detectáveis de P e de 6. Os numeradores das equa-
ções (22) e (23) sio em verdade, funções dos desvios d l a e dl^.
Portanto, considerando-se a teoria de propagação de erros, pode-se
escrever que:

(T-^-T-)
Ml

V I - %* L{-
oc

.(24)

(25)

A espessura ideal do absorvedor (x*) já calculada
em 3.1.3., pode também ser obtida pela combinação das equações(22)
e (23) com a (17), determinando-se o ponto de mínimo da equação re
sultante, pois os erros serão mínimos quando:

dx

Bn ambos os casos, para uma dada energia da radia -
cão gama, será encontrado o mesmo valor já deduzido em (16):
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(26)

3-3- TEMPO MORTO

Nas medidas das intensidades dos feixes de radiação
existe sempre um erro, devido as diferenças existentes entre o nú
mero de fótons que atingem o detector e o número de eventos regis-
trados no contador de impulsos. Duas são as causas principais des
ses erros: a primeira é um efeito físico de interação da radiação
com a matéria e que se da preferencialmente na amostra; e a segun
da, é proveniente das características eletrônicas do sistema de de-
tecção e contagem.

Quando o número de eventos na unidade de tempo é mui
to grande, um certo número de pulsos não são contados, devido ao
tempo em que o sistema eletrônico fica inativo, também chamado de
tempo morto. Seja M o número de pulsos originados no detector; N„
o numero de pulsos que saem do discriminador e T O tempo morto e-
letrônico do circuito. A fração não contada (AM?) e igual ao pro-
duto dessas três grandezas:

(27)

Por outro lado, um outro fenômeno também pode ocor-
rer ocasionando erros: acidentalmente, dois ou mais pulsos podem
coincidir no tempo, somando-se suas amplitudes e resultando um pul
so maior, que não ê contado devido ao ajuste do discriminador. A
probabilidade dessa ocorrência, depende do tempo de resolução do
sistema ty A perda do segundo pulso resultante dessa combinação,
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está incluída na equação (27), pois neste caso, T^< T £ , porém a

rejeição pelo discriminador do pulso sanatoria, provoca a perda ex

t ra de um outro pulso original, Cono esse fenômeno ocorre no de-

tector e chanendo-se Wj o número de pulsos que saem do detector, a

fração perdida nessa coincidência (AWj), pode ser descrita por:

AN. - N - N. > T W
I I O

(28)
2

A taxa de contagem (R), mostrada nö contado*',! pois

menor do que M« e para se saber o valor correto dê W, é" necessá -

rio multiplicar-se R por um fator de correção que compense äs per-

das ocasionadas pelos dois fenômenos descritos. Na realidade, M é"

igual a R somado às perdas:

U - R + (29)

substituindo (27) e (28) em (29), fica:

N. + W
R - M - T M — - T M N9

OU

M + W,
(30)

Esta equação (30) mostra que a taxa de contagens(R)

registrada no contador, é sempre inferior ao número de pulsos na u

nidade de tempo, formados no detector (W). 0 tempo morto eletrô-

nico (Tg) e o tempo de resolução do sistema (T ) são os responsa -

veis por essa perda.
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EFEITO COMPTON

Por efeito Conpton, espalhanento de elétrons livres
um foton pode ter a sua energia diminuída devido ao choque e masno
assim, atingir o detector e ser contado juntamente com os demais
que não sofreram nenhum tipo de interação. A possibilidade dele
ser contado e portanto, introduzir um erro na taxa de contagem, de
pende da geometria do sistema e da faixa de energia de contagemíja
nela) adotada para a analisador monocanal.

A variação do comprimento de onda do foton, ocasio-

nada pela colisão com o elétron, ê dada pela expressão:

X - X' fee (f - caa a) (31)

ou então:

ou ainda:

sendo:

fee he he

E E„

(1 - coA a)

1 + 11 - cai a)

(32)

X s comprúnento de onda do foton incidente

XI = conprimento de onda do foton espalhado
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a = ângulo de espalhanento do foton
Efl - energia de repouso do elétron iEQ
E' = energia do foton espalhado
E = energia do foton incidente

Portanto, a maior variação de energia ocorre no ca
so em que o foton ê espalhado a 180°. A fim de facilitar o raciocí
nio, ê bem que se note que o parâmetro dependente do ângulo de es
palhamento (7 - coò a) pode variar desde 0 (zero) até 2 (dois).

O < [1 - coo a) < 2

A relação (32) pode ser escrita de outra maneira:

E

onde:

AE ~ co&

(33)

t 1 + (I - co& a)

AE = E - E1

Analisando a equação (33) para os dois casos extre-
mos, isto é, para fótons de energia muito baixa e para fótons de e_
nergia muito alta:

a) para fótons de energia muito baixa:

E
quando « 1



tem-se que:

AE ü

E E_
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[1 - COA a)

Isto significa que, neste caso, ocorrem pequenas ya

riaçoes de energia, ou seja, a energia do foton espalhado é quase

igual a energia do foton incidente:

(34)

b) para fotons de energia muito alta:

isto é, quando

E
» 1

Neste caso pode-se dizer que haverá quase que per-

da total de energia, e então:

•• t

quando isto ocorre, a energia do foton espalhado é

11 - C0& a)

.(35)

AE
A Figura 2 mostra a variação de para as ener
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AE/E
oe
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Figura 2 - Variação de E/E para as energias de

60 KeV e 662 KeV, nos diferentes angu

los de espalhamento.
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Figura 3 - Distribuição angular de espalhamento

Compton, em função do ângulo de espa

lhamento.
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gias de 60 KeV e de 662 KeV, nos diferentes ângulos de espalhamen-

to (a).

A distribuição angular do efeito Compton, não é is£

tópica e é descrita pela equação de KLein-Nishina (Heitler, 1970s

ês 1953 e Evans, 19SS):

(? + a)

[f + _ L {; - co* aí)
I +

(-I-)2 (í - cai tt)2

o

-Ê-(7-cMa) I

(36)

onde:

d<J> = secção de choque diferencial
n. = raio clássico do elétron
dü = ângulo sólido do espalhamento

A Figura 3 mostra a distribuição angular do espalha

mento Conpton, em função do ângulo de espalhanento. Para pequenos

valores de E/Eo, a equação (36) se reduz a:

o a
ft da 1 + coa a_£ .

2 2
(37)

Para pequenos ângulos (por exemplo, o < 20 ) a dis-
tribuição angular não varia muito e em resumo, pode-se dizer que:
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a) Ângulos de espalhamento pequenos, dão uma contra
buiçio para um aumento da taxa de contagem e no caso de fòtons de
baixa energia (como por exemplo 60 KeV), essa contribuição pode se
tornar importante dependendo das condições de trabalho adotadas.

b) Para grandes espessuras de absorção, o espalha -

mento múltiplo, também pode se tornar importante.

A contribuição do espalhamento múltiplo pode ser

levada em consideração, com o auxílio de cálculos mais elaborados.,

como por exemplo, o método de Monte Cario* . A contribuição do es

palhamento simples, pode ser estimada para uma dada geometria e se

obter fatores de correção de contagens.



h - MATERIAL E MÉTODO

Apresenta-se primeira^
mente3 detalhes sobre a geometria
e o instrumental utilizadot bem oo_
mo as técnicas de contagens; ães_
cveve-se os solos e corpos ábsorve_
dores usados^ e depois, a metodolo^
gia para a medida de umidade e der±
sidade, finalizando por apontar al^
gumas aplicações práticas.



.30.

4.1. INSTRUMENTAL

k, 1.1. Geometria e equipamento

Para as determinações simultâneas de densidade e und
dade de solos, pelo método exposto» o qual, a partir desse ponto
sera denominado de Método 2y, foram utilizadas como fontes de ra-
diação gama de baixa e alta energias, respectivamente, o Amerício
2 m e o Césio 137, cujas características são:

24iAm Energia do gama 59,6 KeV

Atividade atual 100 mCi

Cápsula cilíndrica de aço inox:
diâmetro externo 10,8 mm
altura 6,0 mm
espessura da janela (parede
de saída do feixe) 0,3 mm

Volume efetivo da fonte:
diâmetro 7,6 mm
altura 3,0 mm

137Cs Energia do gama 662 KeV

Atividade atual 130 mCi
Cápsula cilíndrica de aço inox:

diâmetro externo 6,0 mm
altura 8,0 ram
espessura da janela (parede
de saída do feixe) 0,8 ran

Volume efetivo da fonte:
diâmetro 3,0 mm
altura..... 3,0 mm

A figura 4 mostra o esquema de npntagem das fontes
e da geometria do sistema e as figuras 5 e 6 mostram uma visão ge
ral do conjunto jjeometria - equipamento de contagens.

Foi usada uma geometria de dois feixes paralelos en
tre si e em plano de nível, distantes de 10 mm de centro a centro.
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Figura 4 - Geometria e montagem do sistema.
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Figura 5 - Vista geral do conjunto
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Figura 6 - Detalhe da amostna sendo analisada
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Os colinadores são de secção reta circular, em blocos de diunibo. 0
colimador do feixe de Amerício tem uma secção de diâmetro igual a
5/32" (12,37 im?de área). No lado da fonte a distância ds colima-
çio e de 30mm e no lado do detector a distancia é" de 20 mm. A di
vergência máxima na colimação I de 2,84 graus. 0 colimador do fei
xe do Césio tem uma secção circular de diâmetro igual a 3/32"(4,45
mm' de área). No lado da fonte a distância de colimação é dê 150
nmdOO mm no bloco III e mais 50mm no bloco II). No lado do detec
tor a distância de colimação ê de 20 mm. A divergência máxima de
colimação neste caso e de 0,68 graus.

0 sistema é constituído por 3 blocos de chumbo, mon
tados sobre uma base em chapa de aço dei2,5 im de espessura, sendo
esta, montada sobre cavalete feito em vigas de aço "U" de 3". 0 ca
valete mede 1,40m de altura por0,60m de largura, porl,25m de com
primento. Um sistema elevador permite deslocar colunas ( recepien-
tes contendo amostras de solo para analises) de até SOO rnn no senti
do vertical e um sistema de trilhos permite deslocar as colunas no
w art ido horizontal. Un outro dispositivo motorizado permite impri
mir um movimento de rotação em amostras cilíndricas,

A fonte de Césio ê montada no bloco III cujas dimen
soes são 200 x 100 x 200 urnieé bipartido. A fonte de «nerício é
montada no bloco II que mede 50 x 100 x 200 nm. 0 bloco I, mede
20 x 100 x 20C ninei o colimador do lado do detector. Uma blinda-
gem adicional de 75 nm de espessura de chumbo ê colocada em volta
do bloco III para proteção dos operadores. A dosagem máxima encon
trada entre todos os pontos encostados a blindagem foi de 0,6 mr/h
0 bloco III é montado a 120mm de distância do bloco II e este, a
llOmn de distância do bloco I. 0 corpo de prova I colocado entre
os blocos I e II, onde existem os já citados dispositivos que faci
litam a sua movimentação no sentido vertical ou no sentido horizon
tal. 0 espaço entre os blocos II e III ê destinado a uma blinda -
gem de chumbo de 100 ran de espessura, destinada a bloquear o feixe



.34.

do Césio, quando necessário.

Para a detecção e contagem das radiações foi monta

do von conjunto constituído de:

1 - Detector de NaI (TI) 2x2" com fotomultiplicador

2 - Pré* amplificador (HP-5554-A)

3 - Fonte de alta tensão (HP-6525-A
«* - -Anplificador (HP-5582-A)

5 - Anplificador (HP-5582-A)

6 - Analisador monocanal (HP-5583-A)
7 - "Sealer-Timer" (HP-5590-A)

8 - Registrador numérico*
9 - Conversor analógico-digital (HF-581-A)*

10 - Poteneiógrafo (HP-680-M)*
11 - OsciloscSpio (Tektronix 545-B)*
12 - "Rate-Meter"*

Com esse conjunto fonte-geometria-equipamento, foi
possível trabalhar com taxas de contagens, livres de absorvedores
(I ) , da ordem de 160.000 c.p.m..

* Observação:* Os dados necessários para a confecção
deste trabalho foram obtidos manualmen
te, através de leitura direta no mqs
trador do "sealer1', não sendo portanto
utilizado nenhum dispositivo de regi£
tro automático de dados. 0 osciloscõ-
pio, o "rate-meter", ou o conversor a
nalõgico digital e o potenciógrafo fo
ram usados como monitores de controle.
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4.1.2. Detecçlo

Para que fosse possível conseguir uma boa sensibili
dade, tanto nas contagens das radiações de 60 KeV como naquelas de
662 KeV, optou-se por um sistema duplo de amplificação, com dois
amplificadores independentes, para serem usados cada um em uma e
nergia. Tendo portanto, a possibilidade de se poder variar a for
ma do pulso principal, através dos controles de ganho, integrador
e diferenciador, foi possível determinar o ponto de operação ideal
para cada caso, alta e baixa energia, isto é, a condição que pro
porcionasse a maior taxa de contagem, com a menor flutuação esta -
tística. Os ganhos dos dois anplificadores foram ajustados de ma
neira que o maior número de pulsos tivesse uma amplitude de 6 volts.
Os pulsos provenientes de cada um dos anplificadores são enviados
ao analisador monocanal para posterioznente serem contados ou re
gistrados. As contagens de um pico ou de outro são feitas alterna
damente, necessitando para -tento, de inverter-se a conecção dos am
plificadores a cada medida.

Para a determinação dos coeficientes de absorção,do
is fatores são importantes, porém conflitantes: taxas de contagens
elevadas e boa discriminação em energia. 0 problema então, se re
sume em adotar uma largura da janela do monocanal que não seja ex
cessiva a ponto de prejudicar a exatidão das medidas, e que também
não seja estreita a ponto de prejudicar as taxas de contagens. Co
mo se usou apenas um discriminador e caio a contagem das radiações
de 60 KeV é mais crítica, procurou-se a largura da janela que for-
necesse os melhores resultados para esse pico. Para se determinar
esse ponto ideal, várias tentativas foram feitas, variando-seafor
ma de pulso no amplificador, a linha de base do analisador e a lar
gura da janela. Estando o centro do pico em 6,0 volt, escolheu-se
como a melhor solução, a janela de 5,U até 6,4 volt, porque foines
sa posição que se observou a maior razão sinal-ruído. Isto signi-
fica que só foram contados, os fótons de energia entre SU e 64 KeV.
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Às radiações do Césio foram analisadas pelo mesmo discriminador e

portanto, estando o centro do pico em 6 volt, foram contadas as ra

diações cujas energias estão entre 594 KeV e 704 KeV.

Medidas de resolução do detector de NaI (TI) para
60 KeV e para 662 KeV acusaram respectivamente 16,7% e 10,8%. A fi
gura 7 mostra os espectros do Césio e do Amerício obtidos com o e_
quipamento usado.

k. 1.3. Contagens

A fórmula fundamental do processo de medida é a (7>

As constantes do problema são

u «coeficiente de atenuação de massa do solo para a energia do fo
ton usado (cm2/g) s

u = coeficiente de atenuação de massa da água para a energia do fo
ton usado (cm^/g);

x = espessura da amostra de solo (cm).

Mantendo-se fixa a geometria o I , intensidade da
fonte sem a amostra de solo interposta, também é uma constante, pa
ra cada um dos feixes de radiação.

A medida de I, também para cada uma das energias ei

tadas, permite, como já foi exposto em 3.2., o estabelecimento de

duas equações e duas incógnitas por meio das quais é possível de

se determinar as características físicas do solo; densidade do so

Io seco (p) e umidade do solo (6). Para se otimisar as medidas
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i

:

8 volt

137, 241,Figura 7 - Espectros do x Cs e do xAm obtidos

com o equipamento usado.
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de * optou-se por:

a) trabalhar sempre cem um numero de contagens supe
rior a 10.000. Isso foi possível, graças a adequada atividade das
fontes e a geometria de colimação. O tempo de contagem, em geral
foi de 1 (um) minuto;

b) usar amostras com espessura ideal, ou . próxima
disso, para melhorar o conhecimento para pequenas variações. De a
cordo com a equação (16) e tomando-se valores médios, calculou-se
a espessura ideal para as radiações de 60 KeV:

x*

fazendo:

u w » 0,20015
y • 0,2>m (suposto valor médio)
6 * 0,2 (suposto valor médio)
p « 1,2 (suposto valor médio)

Obteve-se, portanto x* = 6cm e na maioria dos casos
usou-se recipientes que diferiam em forma (cubos, prismas retangu-
lares e cilindros) porém apresentando aquela distância de absorção

c) finalmente, usou-se o critério de se tomar um nu
mero grande de medidas e calcular-se a média e o desvio padrão. Is
to só não foi possível, nos estudos dos processos dinâmicos de in-
filtração de água no solo. Para as medidas dos coeficientes de ab
strção rte massa dos solos, adotou-se como mínimo, o número de 32
repetições.
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Correção de tempo morto

0 tenpo morto de um sistema eletrônico de contagens

ê una dependência do tipo de instrumento, de seu ajuste de ganho,

do ajuste do analisador e da forma do pulso e deve ser determinado

individualmente. Gardner, Campbell e Caliaenâorf (1972) mostram

um método prático de se determinar o tempo morto, com dois absorve

dores idênticos numa variação do método de duas fontes. Determina

-se a taxa de contagens (RQI sem nenhum absorvedor; depois deternâ

na-se a taxa de contagens com cada absorvedor separadamente, somam

-se os resultados e tira-se a média (RJ; finalmente, determina-se

a taxa de contagem com os dois absorvedores juntos IR«). 0 tempo

morto ê dado pela relação:

T = -s
Rí 1*0 * R2J " 2 W

Usando-se esse método, determinou-se o tempo para os

dois sistemas: do Amerício e do Césio. 0 resultado foi:

T = 4,89 . 10 &egwdo&

T * 5,02 . 10 &egundo&

Devido a semelhança entre os dois resultados, optou
-se por um valor único:

T = 5 . 10~ &igundo&
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Este valor está em concordância com aqueles obtidos
por outros autores. Por exemplo, Groeneoélt, Suaet e Cislep encon
traram 3,5 useg para o seu sistema; Frittom (1969) achou 5 useg.
Stroomyder e Suaet (1974) encontraram 4,75 e 6,50 para o Amerício
e Césio respectivamente, mas acreditam que o valor obtido para o Ce
sio foi superestimado. Qurr (1962) obteve 9 useg. 0 fato de ter-
se encontrado um valor de tempo morto relativamente baixo em compa
ração com os demais autores pode ser atribuído a boa qualidade do
equipamento usado e ao cuidado que se teve em obter a melhor forma
de pulso para cada caso.

A equação de correção de tempo morto (30) pode ser
simplificada se se admitir certas aproximações. Existem dois ti
pos de aproximação que levam a fórmulas simples e parecidas entre
si. A primeira aproximação é admitir-se que: I = N ou seja, que o
número de pulsos formados no detector (N) é igual ao número de fo
tons incidentes.

Depois que

N • W. = 2R

adotando-se isso, a equação (25) fica reduzida a:

R
(38)

I - TR

Outra aproximação é admitir-se N. * Nj =N * I. As
sim uma outra equação aproximada pode ser escrita:

(39)
1 - Ti



A equação (39) ê adotada por Chase e Rábinoaitz
(196?) enquanto que Written (1969) adota a aproximação(38).Segundo
Groenevelt, Svart e deter (1969), quando se usa a aproximação? 39 )
o valor de M i superestimado, quando calculados a partir de um mes_
mo R Concordando com Fritton (1969) e com Overman e Clark (I960),
Manoel, Ramond e MeCurây (1973) recomendam a equação (38) para ta
xas de contagens não muito elevadas. Concordando com a maioria dos
autores e por facilidades de manuseio, optou-se pelo uso da formu-
la (38) , uma vez que, cálculos com taxas de contagens típi-
cas utilizadas, nao mostraram diferenças significativas entre os
dois casos.

Assim, todos os dados de taxas de contagens obtidas
foram corrigidos segundo a equação (38). Mesmo as taxas de conta
gens baixas, como por exemplo 15.000 cpm, foram corrigidas, muito
embora se soubesse de antemão que o valor desse correção seria in
significance, porém, assim foi feito, porque todos os dados foram
manipulados por computador, em cujo programa inseriu-se essa corre
ção, sem restrições.

4.2. SOLOS

4.2.1. Solos e materiais estudados

No presente trabalho foram estudados 34 materiais
diversos, sendo que 21 deles eram solos de interesse agrícola. Ao
se utilizar um numero tão grande de amostras, teve-se o propósito
de se procurar conhecer o provável comportamento de solos diferen-
tes em características químicas e físicas. Estudou-se por exem-
plo, desde a areia pura, até os diversos tipos de argilas, passan-
do por 26 solos, das mais diversas composições, a diferentes com-
pactações.
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Dos 21 solos relacionados na Tabela 1, 17 deles,

são amostras pertencentes a coleção do Setor de Química de Solos do

CENA; 2 outros vieram de Minas Gerais; e os 2 últimos são amostras

de solos de campos experimentais instalados pelo Departamento de Fí

sioa e Meteorologia da ESALQ.

A Tabela 2 mostra a relação dos diversos materiais

estudados, destacando-se entre eles, a coleção de 5 amostras de um

perfil de Granito de Itú, desde o horizonte A2 até a rocha fresca,

moída.

Para os estudos de sensibilidade do Método 2Y na de
terminação da densidade, foram usados 11 diferentes tipos de solos
em diferentes compactações. Ja para o estudo da sensibilidade do
Método 2 Y na determinação da umidade foram usadas amostras de Ter
ra Roxa Estruturada de Jaboticabal e Latosol Vermelho Escuro, Orto
de Piracicaba.

Nos estudos comparativos dos valores dos coeficien-
tes de atenuação de massa obtidos na prática, com aqueles calcula-
dos teoricamente, foram usadas as amostras da coleção de Granito de
Itú, além de materiais praticamente puros, como a água e sais pu-
ros.

Para se demonstrar a capacidade de expansão, que de

terminados tipos de solos apresentem ao receberem água, foram usa-

das amostras de um Litosol Folhelho Substrato Argilito, que conpco

vadamente apresenta essa característica, e também o hidromorfico A

luvial de Mococa pelo seu alto teor em argila.

Para os estudos de difusividade da água, foi usado
o solo hidromorfico Aluvial de Mococa (AIM)) e para os estudos de
Zonas de compactação Hn eitu", foi usado a Terra Roxa Estruturada
de Araras (TFEA).



SIGLA SOLO PROCEDÊNCIA ARGILA SILTE AREIA

ALMO Aluvial

ALVI Aluvial

LARI Latosol Roxo - Iracema

LARJ Latosol Roxo

LSFA Litosol Folhelho Argilito - Lageadinho

LVAA Latosol Venn. Am. f. arenosa

LVAP Latosol Vermelho-Amarelado

LVEA Lat. Venn. Escuro-f. arenosa

LVFG Lat. Venn. Escuro - Guamium

LVEQ Latosol - Venn. Escuro - Orto

LVEP Latosol Vermelho Escuro

MVAB Mediterrâneo Verm. Am. Bairrinho

PLML Podsolizado de Lins e Marília

PLMM Podsolizado de Lins e Marília

PVAL Podsolizado Verm. Am. Laras

PVAP Podsolizado Venn. Amarelo

REGS Regosol - Sertãbzinho (1)

REGP Regosol - Sertãbzinho (2)

TREJ Terra Roxa Estruturada

TREL Terra Roxa Estruturada Luiz Queiroz

TREA Terra Roxa Estruturada

Mòcoca

Viçosa

Piracicaba

Jaboticabal

Piracicaba

Piracicaba

Piracicaba
Piracicaba

Piracicaba

Piracicaba

Patos

Piracicaba

Lins

Marília

Piracicaba

Piracicaba

Piracicaba

Piracicaba

Jaboticabal

Piracicaba

Araras

33,3

28,2

41,1

40,3

22,3

6,0

12,1

17,0

47,6

60,2

52,1

23,9

6,0

16,4

7,9

6,5

15,5

15,5

40,7

37,3

40,0

42,9

39,9

43,9

37,5

40,3

2,1

6,5

10,3

31,4

22,7

27,8

42,8

11,5

7,1
9S8

11,9

9,2

9,2

38,8

27,8

37,9

23,8

31,9

15,0

22,2

37,4

91,9

81,4

72,7

21,0

17,1

20,1

33,3

82,5

76,5

82,3

81.6

75,3

75,3

20,5

34,9

22,1



SIGLA MATERIAL

ÁGUA
H0A2

H0B1

HOC2
HOC6
ROFR

ARRI
BENT

CAUL

SAL
CARB
HICA
ACCA

Água destilada
Horizonte A2
Horizonte BI

Horizonte C2

Horizonte C6
Rocha Fresca
Areia Fina
Bentonita

Caulinita
NaCl

CaCO3
Ca (CJH)2
<CH,COO)„ CaH„(

PROCED&JCIA E CARACTERÍSTICAS

Perfil granito de ítú
II

It

II

II

II

It

:t

ti

ti

ii

.1

ti

•;

ti

ti

Lavada, município de São Pedro
Cedida pelo Centro de Estudos de Solos
Cedida pelo Centro de Estudos de Solos
de uso doméstico, desidratado
J.T. BaDcer, produtos Químicos
Mallinekrodt Chemical Works
Q.E.E. Loewenberg, Ltda.

Tabela 2 - Relação dos outros nateriais utilizados para determinação de coeficientes de a-

tenuaçio de massa.
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k 2.2. Determinação dos coeficientes de atenuação

0 coeficiente de atenuação de nessa (y) é* determina

do a partir da equação da Lei de Beer:

utom

px

K"

Para se obter um valor de u que independa de possi -
ve.rr, erros, é conveniente se efetuar a medida, dentro de uma certa
faixa da variação do produto px. Existem duas maneiras de se fazer,
variando-se a espessura x,mantendo-se constante a densidade; ou va
riando-se a densidade p, mantendo-se constante a espessura da amos
tra. Este segundo método foi usado.

Foi utilizado um recipiente de acrílico com paredes
de 1,5 mm de espessura, medindo internamente 60 x 50 x 60 mm, por
tanto, com um volume igual a 180 cm . Enche-se este recipiente com
solo seco em estufa e de seu peso líquido, calcula-se a densidade.
Com um outro recipiente igual, porém,vazio, determina-se o valor de
I . Com o recipiente cheio de solo, faz-se de 8 a 12 determina -
ções de I,cada uma num ponto diferente do volume e tira-se a mé-
dia. Esse mesmo procedimento é repetido no mínimo t vezes, com 4
compactações diferentes.

Os valores de lQ e de I são corrigidos de acordo com
a relação (39).Através da Lei de Beer obtem-se os valores de u.Com
os valores assim obtidos, tira-se a média, calcula-se o desvio pa-
drão e o coeficiente de variação.
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<».2.3. Cálculo dos coeficientes de atenuaçlo de massa teô

ricos

0 coeficiente de atenuação de massa de um composto

químico qualquer ou de uma mistura (u), pode ser obtido através de

cálculo, se se conhece os coeficientes dos seus constituientes. Se

ja um composto formado por n elementos diferentes. Seja m^f a a

bundância, em massa, do •c-esimo elemento e \i o coeficiente de a

tenuação de massa desse elemento. Generalizando pode-se escrever,

conforme propõe Coppola e Reinige* (1974):

n

lembrando que:

K

Z m, • I

Isto implica que o coeficiente de atenuação de mas-
sa de um composto é altamente dependente do coeficiente de atenua-
ção de massa e da concentração de cada componente. Assim, é possjí
vel calcular-se o coeficiente de atenuação de massa de um solo, ou
de um meio heterogêneo qualquer, desde que se possua uma análise
química total desse material e se disponha de uma tabela de valo -
res teóricos de coeficientes de atenuação para todos os nuclideos.

Para se comprovar o exposto, calculou-se os valores
de u teóricos para 11 solos e materiais vários cujas composições
químicas eram conhecidas. A seguir, determinou-se, com o equipa -
mento disponível, os u experimentais e depois, fez-se uma compara-
ção entre eles. A finalidade deste experimento, ê aquela de tes-
tar não so a reprodutibilidade das medidas, mas principalmente, o
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grau de precisão delas.

A Tabela 3 mostra o resultado da análise química to

tal das amostras provenientes dos diversos horizontes do perfil do

granito de Itú, usados para tal fim (C&eri, 1974).

A Tabela 4, adaptada de Buhbell (1967) dá os valo-

res teóricos dos coeficientes de atenuação total dos diversos ele

mentos, para as energias de 60 KeV e 662 KeV.

4.3. DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE E DE UMIDADE

4.3-1. Metodologia

0 método de determinação simultânea da densidade e

umidade de solos, usando os feixes de radiação gama de duas ener-

gias, Método 2y, consiste das seguintes etapas:

1. Determinação dos coeficientes de atenuação de mas

sa do solo em estudo, para as energias de 60 KeV e 662 KeV, confer

me já descrito an I.2.2.

2. Preparo do recipiente contendo o solo em questão
podendo ser cubos ou colunas, vertical ou horizontal, de secçãocir
cular ou retangular, dependendo do estudo que se pretende realizar,
observando sempre que a espessura do corpo de prova esteja confor-
me as considerações feitas em 3.1.3.

3. Contagem de loa* Essa contagem é feita por lnâ
nuto ou mais, com o feixe de 60 KeV atravessando um recipiente va
zio, igual aquele que será usado no experimento. Durante essa con
tagem, as radiações provenientes da fonte de Césio são bloqueadas
com um absorvedor de chumbo de 10 cm de espessura que se coloca en
tre os blocos II e III com a finalidade de se impedir o aparecimen



HÖR. SiO2 A12O3 Fe2O5 FeO M O CaO MnO TiO2 TOTAL

H0A2 74,44 14,93 1,69 0,26 3 , 04 0,14 0,10 0,04 0,02 0,25 0,02 5,07 100

H0B1 68,24 18,51 1,95 0,29 3,42 0,16 0,10 0,06 0,02 0,28 0,03 6,94 100

H0C2 69,22 18,58 1,53 0,09 4,69 0,81 0,16 0,04 0,01 0,17 0,01 4,69 100

H0C6 69,34 16,11 2,92 0,21 5,66 0,79 0,06 0,03 0,03 0,18 0,02 4,65 100

ROFR 79,21 9,93 0,58 0,19 5,77 3,40 0,04 0,18 0,01 0,12 0,01 0,56 100

Tabela 3 - Analise qvamica total de 5 amostras do perfil de granito de ITÜ desde o horizonte A2, a-
té" a rocha fresca (CERBI, 2974).

oo



COEFICIENTES BE ATENUAÇÃO DE
MASSA - u (cm2/g)
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EIEMENTO

H
B
C
N
0
F
Na

Mg
Al
Si
P

S
Cl
K
Ca
Ti
V

Cr
Mn
Fe
Co
Ni

60 Ke\

0,326

0,158

0,179

0,181

0,190

0,191

0,227

0,257

0,277

0,219

0,317

0,i*04

0,434

0,557

0,646

0,752

0,829

0,971

1,07

1,20

1,33

1,52

662 KeV

0,1538

0,0716

0,0774

0,0774

0,0775

0,0735

0,0741

0,0765

0,0748

0,0772

0,0750

0,0775

0,0745

0,0756

0,0778

0,0716

0,0706

0,0723

0,0714

0,0732

0,0722

0,0754

Tabela 4 - Coeficientes de atenuação de massa totais

para alguns elementos (HVBBELL, 1967).
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to de radiações interferentes na contagem do pico do Americio.

4. Contagem de IoC. Com o mesmo recipiente vazio,

é determinada a taxa de contagens para o pico de 662 KeV, na ausen

cia do absorvedor. Neste caso, as radiações da fonte de 60 KeV

provenientes do Americio, não são bloqueadas, pois não interferem

nas contagens do pico do Césio.

5. Contagens de Ia e Ic Com o recipiente contendo
solo, colocado no local de medida, determinam-se as taxas de conta
gens para os picos de 60 KeV e de 662 KeV, tendo-se o cuidado de se
bloquear as radiações provenientes da fonte de Césio, toda vez que
se tomam as contagens do Amerício. Essas contagens são feitas, na
maioria das vezes, cem o tenpo de 1 minuto, porém existem casos ex
cepcionais onde se torna necessário aumentar o tempo para se obter
um acúmulo superior a 10.000 contagens. Outras vezes, em estudos
dinâmicos e desde que as condições permitam, pode-se reduzir o tem
po para 30 ou ainda 20 segundos,a fim de que se possa seguir com
mais exatidão, um processo físico dependente do tenpo.

6. Terminadas as contagens de Ia e Ic nos diversos
pontos de interesse, faz-se outras contagens de loa e Ic para
se obter uma melhor média. Sempre que possível, são feitas mais
outras contagens de loa e Ioc durante o experimento.

7. Os valores predeterminados dos coeficientes de a
tenuação de massa do solo e da água, para as duas energias, bem co
mo os fatores para correção das contagens, são colocados na memo -
ria do computador. As taxas de contagens loa e Ioc são corrigidas
pelo computador e guardadas na memória juntamente com as outras
constantes.

8. Os diversos pares de valores de taxas de conta -
gens I a e Ic são inseridos no conputador, que as corrige e depois
resolve as equações, calculando a densidade e a umidade nos pontos
considerados.
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Obs.: quando não se trata de estudos dinâmicos den»

vimentos de água na coluna de solo, repete-se no mínimo 4 vezes a

contagem num determinado ponto, para depois, tirar-se uma média,ou

então, conta-se por um tempo bem maior do que 1 (um) minuto, para

se obter um resultado mais confiável.

l».3.2. Sensibilidade para densidade

No item 2.3., foi discutida teoricamente, a sensibi
lidade do Método 2Y nas determinações de densidade e de umidade,
tendo em vista as flutuações das taxas de contagens, em virtude da
desintegração nuclear ser um processo inteiramente casualizado. Se
bem que seja esta, a principal razão da imprecisão das medidas, ou
tros fatores existem e que também contribuem para isso. A fim de
se determinar a sensibilidade do Método 2y» sensibilidade essa que
engloba todos os fatores, foram montados dois experimentos: para
densidade e para umidade.

Para se saber a sensibilidade do Método 2y nas de
terminações de densidade, foram usados 11 (onze) solos diferentes-
PVAT , LVEE, PUft,, LVEP, TRBJ, IARJ, LVEA, LVM, PVAP, PlíM e RE3GS-
em diferentes compactações, num total de 38 amostras. 0 objetivo,
foi o de se testar o método para diversos tipos de solos e para va
lores de densidade variando desde pouco menos que 1,0 até além de
1,7 g/cm . As amostras foram secas em estufa a 110°C durante 24 ho
ras, colocadas em recipientes de acrílico medindo internamente 6x
x5x6 cm, compactadas e levadas ao feixe de radiações gama para as
determinações que foram feitas em vários pontos diferentes do volu
me (de 6 a 8 determinações). Pelo Método 2y calculou-se os valo
res de densidade de cada amostra e depois, a média e o desvio pa-
drão. Por outro lado, a mesma amostra foi levada a uma balança,cem
precisão de 0,001 grama para a determinação da massa do solo. Uma
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vez que é conhecida a tara do recipiente, calcula-se a densidade.

Os dados de densidade medida pelo Método 2y e densidade calculada

pelo método tradicional de pesagens, foram correlacionadas e anali

sadas estatisticamente.

4.3.3- Sensibilidade para umidade

Para se conhecer a sensibilidade do Método 2y nas
determinações de unidade, usou-se dois tipos de solo: TREJ e LVEO.
0 primeiro foi escolhido por possuir um dos mais elevados valores
para coeficiente de atenuação encontrado e o segundo, pela razão
inversa.

Um volume, correspondente a massa de 1.000 gramas
de solo seco em estufa a 110°C por mais de 15 dias, de cada solo
foi usado no experimento. Parte do solo seco foi colocado no reci
piente de contagem ( 6 x 6 x 5 cm) e determinou-se a densidade e a
umidade pelo Método 2y. Esse solo usado (cerca de 220 gramas) vql
tou depois, para completar a massa inicial de 1.000 gramas. A es
sa massa foram adicionadas inicialmente 40 ml de água, misturou-se
muito bem e peneirou-se, até que o solo umidecido ficasse perfeita
mente homogêneo. Daí então, retirou-se uma parcela a qual foi leva
da ao sistema de medida para as determinações de umidade e densida
de, nesta segunda situação. Terminadas as contagens, a parcela u
sada é acrescentada ao restante, para se voltar ao volume inicial,
com especiais precauções contra perdas. Então, mais água foi adi-
cionada, repetindo-se a rotina, conservando sempre conhecidas, as
quantidades de água adicionadas.

Sabendo-se a quantidade de água adicionada em cada
caso e a massa de solo seoo que permaneceu constante, calcula-se a
umidade percentual em volume de cada amostra. No final, o contro-
le de pesagens, acusou uma diferença de 3 gramas num total de 1400
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gramas de solo mais água, usados.

Neste experimento, a densidade média do solo TREJ,

foi em torno de 1,00 g/cm e a do solo LVEO foi em tomo de 1*30

g/cm .

Os dados de umidade percentual em volume (G) obti-

dos experimentalmente cem o Método 2y foram correlacionados com a

queles reais.

k.J.k. Aplicações

0 Método 2y é de grande utilidade para os estudos
de movimentos de água no solo em condições de laboratório. Para
mostrar essa importância, foram montados 3 (três) experimentos on
de se procura evidenciar as possibilidades de aplicações desse me
todo.

4.3.4.1. Alguns estudos de fluxo de água

Foram montadas duas colunas horizontais,

cheias com una amostra de solo Aluvial de Mococa (MWO), a duas
compactações diferentes, medindo cada coluna, 50 cm de comprimento
por 5,65 cm de diâmetro interno. Numa das extremidades existe um
suprimento constante de água, com pressão igual a atmosférica, con
forme a metodologia descrita por Libarâi (1973).

A infiltração horizontal foi feita com a 00
luna de solo instalada na geometria de medida, e em instantes ar-
bitrários a partir do tempo tQ mediu-se a umidade e a densidade pe
Io Método 2y deslocando-se a coluna no sentido horizontal,para os
pontos X£, pré-determinados. Foram então obtidos os valores de 6
em função do tempo, nos vários pontos x..



.3.U.2. Estudos de zonas de compactação em perfis

de solos naturais

Foram retiradas amostras de um perfil de so

Io (Terra Roxa Estruturada TREA) proveniente de um campo de cultu-

ra de cana de açúcar, no município de Araras, SP.. Essas amostras

foram condicionadas adequadamente para não perder água durante o

transporte e enviadas ao laboratório, onde se determinou a densida

de e a umidade pelo Método 2y-

contagem:

Foram usados dois métodos de amostragem e

Método das Amostras Cilíndricas

Usa-se um tubo cilíndrico de alumínio, com

74 mm de diâmetro interno, por 70 mm de altura e paredes de 1,1 mm
de espessura. Primeiro abre-se uma trincheira no local. Força-se
o tubo de alumínio a penetrar no solo e com uma espátula, corta-se
o excedente de solo, retirando-se a amostra. 0 cilindro contendo
solo i guardado em um saco plástico para se evitar a perda de S-
gua durante o tempo de transporte do campo até o laboratório. Esse
mesmo cilindro é levado ao feixe de radiações para as determinações
de umidade e densidade. Existe um dispositivo mecanizado que impri
me um movimento de rotação no cilindro durante o tempo de conta-
gens, bem como, varia a altura da plataforma, alternadamente para
baixo e para cima, fazendo cem que os feixes de radiação atinjam
diferentes pontos do volume, para que com isso, se obtenha uma né
dia de contagens mais representativas. Deve-se observar que o pró
prio dispositivo que retira a amostra no campo é o recipiente de
contagens.
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Método do Perfil Integral

Para se retirar a amostra, usa-se uma fo-
lha de alumínio de 1,3 nm de espessura, dobrada em forma de U, for
mando uma canaleta de 50 cm de comprimento com 5 cm em cada lado
do U. Primeiro abre-se uma trincheira no campo, deixando uma face
do buraco num plano vertical, o mais perfeito possível. A canale-
ta, que tem bordas cortantes ê pressionada na face vertical do bu-
raco e com o auxílio de uma espátula, retira-se a amostra do per-
fil, sem modificá-lo. A face aberta da canaleta, bem como suas du
as extremidades apresentam o solo exposto e sem proteção, porisso
aplica-se sobre o solo, uma resina impermeabilizante, a fim de pro
tegê-lo contra a perda de água por evaporação. Essa amostra é
transportada ao laboratório, quando a canaleta é colocada horizon-
talmente no sistema de detecção. As determinações de densidade e u
midade podem ser feitas de centímetro a centímetro, variando-se a
posição de incidência do feixe. Neste método também o dispositivo
usado na amostragem é o próprio recipiente de contagem.

Pelo primeiro método, foram retiradas 9 a-
mostras cilíndricas desde a profundidade média de 0,5 cm até 120
cm. Pelo segundo método, foram retiradas duas amostras, sendo a
primeira correspondente aos primeiros centímetros de profundidade,
até 50 cm, e a segunda canaleta, referente a uma amostra de 55 cm
até 105 cm de profundidade.

Deve ser lembrado que as duas amostragens,
a dos cilindros individuais e a das canaletas, foram retiradas no
mesmo local e portanto representam o mesmo perfil.

4.3.4.3. Medidas de Umidade em Solos Expansive!s

A aplicação do Mitodo 2y nesse tipo de es-
tudos foi testada em dois solos: um Litosol Substrato Folheího Ar
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gilito - LSFA, procedente da localidade de Lageadinho,no município

de Piracicaba e um Hidromórf ico Aluvial do município de Mocooa

AIMO. A escolha do primeiro, foi proposital, pois já se conhecia

a sua propriedade de se expandir com o aumento da umidade, enquan-

to que a escolha do segundo, foi pelo seu teor em argila, o que po

deria proporcionar essa propriedade.

Duas amostras de cada solo, secos em estu-
fa, com compactações diferentes, foram colocadas em recipientes,de
contagens de 6x5x6 cm. Foram feitas 10 (dez) contagens de 1 minu-
to cada, em 10 pontos diferentes do volume, tirada a média das con
tagens e calculadas a umidade e a densidade. Depois, adicionou-se
água aos quatro recipientes e aguardou-se até que a mesma se dis-
tribuísse de maneira aparentemente uniforme pelo volume, o que de
morou vários dias e até semanas dependendo da amostra, e então, fo
ram determinados conforme já descrito, outros pares de valores de
densidade o umidade. Este último procedimento foi repetido várias
vezes at? ~.e obter dados com elevados teores de umidade.



5 - RESULTADOS

As Tabelas e Gráficos
que mostram os resultados obtidos t

esteio separadas em três partes: as
referentes aos coeficientes de ate
nvaçho de missa, as referentes a
sensibilidade do método e aquelas
de medidas simultâneas.
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5.!. COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO

5.I.I. Para Solos

Conforme a metodologia descrita em 4.2.2. foram de
terminados os coeficientes de atenuação de massa para os 21 solos
relacionados na Tabela 1. Os valores dos coeficientes de atenua-
ção de massa (10 para esses solos para as energias de 60 KeV e 662
KeV, se encontram na Tabela 5. Na mesra Tabela são mostrados ainda
o desvio padrão (o) e o coeficiente de variação (cv) de cada medi
da, bem como o número de determinações (N) realizadas para se obter
cada dado. Somando-se todos os dados da última coluna (EN) verifi-
ca-se que foram realizados 876 determinações de u para energia de
60 KeV e outro tanto para a energia de 662 KeV.

5*1.2. Para Materiais Diversos

A Tabela 6 mostra a relação dos coeficientes de ate
nuação de massa (y) obtidos para os diversos materiais e que foram
utilizados nas diferentes partes deste trabalho. Mostra também, os
desvios padrões (o)« o coeficiente de variação (cv) e o número dere
petições (N) realizadas para cada medida. Neste caso foram realiza
das um total (EN) de 584 determinações de u para a energia de 60KeV
e 464 para a energia de 662 KeV. Destes 13 materiais relacionados,
11 deles foram utilizados no experimento de comparação entre os coe
ficientes de atenuação de massa obtidos experimentalmente, cem aque
les calculados teoricamente (ver 4.2.3.). Foram determinados os
coeficientes para as argilas Caulinita e Bsntonita apenas para e-
feito de comparação cem aqueles obtidos para solos.
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Tabela 5 - Coeficientes de atenuação da massa obtidos para 21 solos dife

rentes.
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ÄGUA

H0A2

H0B1

HOC2

H0C6

ROFR

ARLA

BENT

CAUL

SAL
GARB

HICA

ACCA

Água destilada

Horizonte A2

Horizonte BI

Horizonte C2

Horizonte C6

Rocha Fresca

Areia lavada

Bentonita

Caulinita

NaCl

CaCO3
Ca(OH)2

(CH3COO)2CaH2O

u(cm2/g)

0,2001512

0,2636084

0,2739184

0,2800462

0,2771783

0,2669209

0,2500761

0,3220201

0,2530644

0,3531524

0,3634242

0,4428580

0,2844373

60 KeV

o(cm2/g)

0,0021914

0,0019500

0,0028859

0,0029531

0,0009244

0,0023268

0,0023643

0,0052350

0,0054058

0,0021886

0,0037521

0,0075231

0,0030611

CV(%)

1,09

0,74

1,05

1,05

0,33

0,87.

0,95

1,63

2,14

0,62

1,03

1,70

1,08

ji(cm2/g)

0,0853512

0,0734481

0,0781921

0,0786404

0,0782439

0,0787042

0,07665b3

0,0774683

0,0818489

0,0749750

-

-

660 KeV

a(cm2/g)

0,0006961

0,0007889

0,0002165

0,0006998

0,0005516

0,0004338

0,0006212

0,0016767

0,0024697

0,0003243

-

-

CV(%)

0,82

1,07

0,27

0,89

0,70

0,55

0,81

2,16

3,02

0,43

-

-

—

N

80

32

32

4G

40

32

56

64

48

40

40

40

40

Tabela 6 - Coeficientes de atenuação de massa determinados para vários nateriais.
OI



tf*

.61.

5.1.3. Valores Teóricos

Conforme o descrito em 4.2.3., foram calculados, a

partir dos dados da Tabela 4 extraída de Bubbell (1967), os valores

teóricos dos coeficientes de atenuação de massa, para alguns mate-

riais. A Tabela 7 mostra os resultados teóricos obtidos, para a e-

nergia de 60 KeV e compara-os com aqueles obtidos experimentalmente,

repetindo parte da coluna 3 da Tabela 6. A analise de regressão li

CAUSA DA VARIAÇÃO

Regressão

Resíduo

Total

GL

1

9

10

SQ

0,0436

0,0000

0,0440

F

946,58

coeficiente de correlação: r = 0,9952

coeficiente da reta: a =-0,0025 ± 0,0223

equação da reta:

b = 1,0014 ± 0,0735

W_=-0,0025 + 0,0735 u

A figura 8 mostra o grafico da reta de regressão

calculada, bem como os pontos obtidos experimentalmente e teórica -

mente, com os quais foi possível construí-la.
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COEFICIENTE DE ATENUAÇSD DE MASSA

MATERIAL TEÕRICO EXPERIMENTAL
(cm2/g) (cm2/g)

HQA2

HOHL

HOC2

H0C6

ROER

ARIA

Ä3JA

SAL

CARB

SECA

ACCA

0,26119838

0,2662802

0,2660734

0,2771783

0,2669209

0,2503000

0,2052190

0,3525720

0,3706820

0,4403641

0,2825410

0,26360814

0,2739184

0,2800462

0,2881406

0,2665937

0,2500760

0,2001512

0,3531520

0,3634242

0,4428580

0,2844373

Tabela 7 - Coeficientes de atenuação de nos-

sa para a energia de 60 KeV, cal-

culados teoricamente, comparados

com os resultados experimentais.

.62.
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Figura 8 - Correlação entre os resultados experimentais

(li) e dados teóricos (y_) de coeficientes de

atenuação de massa.
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5 . 2 . SENSIBILIDADE DO MÉTODO

5 . 2 . 1 . Densidade

Para se avaliar a sensibilidade do Método 2y nos
cálculos de densidade, foram realizadas 281 determinações, com 11
tipos de solos, a diferentes carpactações. A Tabela 8 mostra pri
meiro a densidade (d) de cada amostra calculada pelo método de pe
sagem. Depois, são mostrados os resultados obtidos (p) com o Meto
do 2y, bem como o respectivo desvio padrão (o) o numero de deteznd
nações (N) e o solo usado.

Una análise de regressão linear, foi realizada com

esses dados e o resultado é o seguinte:

CAUSA EA VARIAÇÃO

Regressão
Resíduo
Total

coeficiente de correlação:

coeficientes da reta:

GL

1

40
41

r = 0

a =-0

SQ

1,8555
0,0010
1,8968

,9890

,0252 ± 0.

F

1796,81

.0665

equação da reta:

b = 1,0234 + 0,0487

d =-0,0252 + 1,0234 p

Com os coeficientes da reta calculada pelo método
dos quadrados mínimos e com os dados dos intervalos de confiança
calculados para cada ponto, construiu-se o grafico da figura 9.
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N9

01
02
03
OU
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DENSIDADE
cale.

d

0,989
1,025
1,001
1,006
1,039
1,070
1,072
1,128
1,160
1,199
1,236
1,245
1,254
1,255
1,275
1,278
1,306
1,312
1,326
1,334
1,363
1,437
1,450
1,468
1,491
1,496
1,504
1,518
1,518
1,548
1,553
1,564
1,575
1,576
1,588
1,612
1,685
1,733

DO SOLO

exper.
P

0,983
0,968
1,046
0,973
1,054
1,057
1,107
1,139
1,163
1,195
1,251
1,277
1,244
1,255
1,262
1,252
1,302
1,307
1,310
1,342
1,345
1,402
1,493
1,429
1,456
1,445
1,493
1,489
1,509
1,517
1,599
1,595
1,556
1,619
1,572
1,618
1,673
1,705

DESVIO

PADRÃO

0,0281
0,0507
0,0840
0,0505
0,0399
0,0301
0,0467
0,0318
0,0257
0,0485
0,0488
0,0368
0,0253
0,0278
0,0168
0,0312
0,0419
0,0502
0,0129
0,0324
0,0232
0,0542
0,0420
0,0679
0,0419
0,0318
0,0276
0,0415
0,0322
0,0380
0,0569
0,0985
0,0360
0,0415
0,0387
0,0387
0,0493
0,0814

N9 DE
DETERM.

(N)

8
7
5
8
8
5
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
7
8
7
6
8
7
8
8
8
7
7
7
8
8
7
6
7
8
8
8
8
6

SOLO

PVAL
LVEE
LVEE
PVAL
PVAL
LVEE
PVAL
PLML
PLML
PLML
LVEP
TREJ
LVEP
LVEP
TREJ
LVEP
TREJ
LARJ
IARJ
LARJ
TREJ
LVEA
LVEA
LVEA
LVEA
LVEA
LVAA
PVAP
LVEA
LVM
PLMM
P L W
REGS
PLMM
REGS
REGS
PLML
PLML

Tabela 8 - Densidade de amostras de solo calculada pelo método de
pesagem (d), comparada com os resultados experimentais
(p), obtidos com o método 2y.
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M

Cg/am^)

• l.a

- 1.7

l.s

" 1.5

" 1.4

- 1.3

- 1.2

- 1.1

- 1.0

- 0.9

r - 0,989

0|5 1»Q 1,1 1,2 1,3 1,4 1-6 1,7 1-8

(g/cm3)

DENSIDADE MEDIDA

Figura 9 - Correlação entre os resultados experimentais de medida

de densidade (p) e os dados calculados (d).
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5.2.2. Umidade

Nos ejçerimentos realizados com os solos TREJ eLVEO,
para se conhecer a sensibilidade do Método 2y nas determinações de
umidade» foram conseguidos os resultados nostrados na Tabela 9. A
Tabela 9 mostra também, os dados de umidade real, em ordem crescen
te, calculados conforme o descrito em 4.3.3.

Para se comparar os resultados experimentais de und

dade 0 com aqueles tidos como reais 0^, foi feita uma analise de

regressão linear, cujo resultado é o seguinte:

CAUSA DA VARIAÇÃO

Regressão

Resíduo

Total

GL

1

17

18

SQ

0,2212

0,0001

0,2231»

F

1716,07

coeficiente de correlação: r = 0,9950

coeficientes da reta: a =-0,0059 ± 0,0107

b = 1,0095 ± o,osm

equação da reta: 9T=-0,0059 + 1,0095 0

A Figura 10 mostra a reta calculada e os pontos ob
tidos experimentalrosnte.
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UMIDAIE
REAL

(an3.cm"3)

0,000

0,006

0,035

0,047

0,061

0,105

0,107

0,161

0,198

0,199

0,201

0,219

0,219

0,236

0,260

0,268

0,301

0,310

0,390

ED SOLO
EXPERIMENTAL
(an3.cm"3)

-0,001

0,002

0,047

0,034

0,082

0,116

0,122

0,178

0,203

0,190

0,214

0,224

0,222

0,245

0,273

0,274

0,307

0,288

0,384

SOLO

TREJ

LVEO

LVEO

LVEO

TREJ

TREJ

LVEO

TREJ

TREJ

TREJ

TREJ

TREJ

LVEO

LVEO

TREJ

TREJ

TREJ

TREJ

TREJ

Tabela 9 - Resultados obtidos experimentalmente

nas medidas de umidade com o Método

2y e os correspondentes teores reais.
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Figura 10 - Correlação entre os resultados experimentais

de medida de umidade (0), com os dados de u-

midade teórica (Qp)-
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5.3. APLICAÇÕES 00 MÉTODO 2y

5.3.1» Alguns estudos de fluxo de água

Os resultados de umidade obtidos com o método 2y»
em função do tenpo, nos pontos £f= 5 cm, l^ = 10 cm, t^ = Vi cm e
i. = 19 cm, no experimento de infiltração horizontal com a coluna
número 1 de solo AUO, aparecem na Tabela 10. No experimento com
a coluna número 2 do mesmo solo, foram tomados como referência, os
pontos l, = 2,5 cm, l» = 6,0 cm e £. = 15,5 an e os resultados de
densidade em função do tenpo nesses pontos, aparecem na Tabela 11.
A densidade média do solo, isto é, a media das densidades medidas
nos diversos pontos e nos diversos tempos, foi:

(coluna 1>=

p(coluna 2)" A» A / &fan

5.3.2. Estudo de zonas de compactação em perfis de solos
naturais

Um mesmo perfil de solo foi analisado com o Método
2Y» por duas técnicas diferentes de amostragens, conforme já des-
crito em 4.3.4.2. Pelo método das amostras cilíndricas individu-
ais, foram retiradas 9 amostras e os resultados de umidade e densi
dade dessa análise, são mostrados na Tabela 12. A Tabela 13 mos
tra os resultados obtidos cem o outro método, do perfil integral ,
ou simplesmente método da canaleta.



. 7 1 .

t

26

31

10

57

70

80

101

135

145

160

210

234

403

439

472

1.144

5 cm

e

0,269

0,511

0,545

0,575

0,563

0,553

0,581

0,574

0,579

0,598

0,608

0,604

0,570

0,567

0,607

0,575

t

60

88

105

115

125

140

165

205

230

429

441

471

1.145

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cm

0

,131

,131

,139

,338

,475

,485

,530

,551

,547

,538

,522

,560

,558

t

197

216

229

232

236

243

431

443

469

1.146

14 cm

e

0,152

0,153

0,280

0,330

0,424

0,465

0,504

0,529

0,544

0,549

V
t

415

424

433

437

445

449

453

457

467

475

483

489

1.145

19 cm

0

0,110

0,071

0,081

0,116

0,214

0,281

0,319

0,329

0,377

0,387

0,401

0,394

0,459

Tabela 10 - Variação da umidade do solo (0 = cm .cm ) em função

do tempo ( t = minutos) em 4 pontos da coluna 1, densi-

dade média do solo,f) = 1,03 g.cnf ) .
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1

1

1

1

2

2

2

t

36
43

46

51

62

71

81

88

99

109

129

275

294

323

378

418

.447

.696

.811

.916

.181

.244

.918

2,5 cm

0

0,249
0,184

0,113
0,375
0,330
0,346
0,335
0,349

0,398
0,296
0,310
0,488
0,451
0,553
0,474

0,502

0,444
0,525
0,474

0,484
0,479
0,476
0,506

t

256

260

264

272

282

290

301

308

320

341

375

413

1.443
1.693
1.808
1.913

2.178
2.241
2.915

6,0 cm

e

0,234
0,343
0,284

0,345
0,282
0,295
0,385
0,343
0,464
0,367

0,348
0,403
0,392
0,464
0,463
0,408

0,455
0,426
0,513

h "1S

t

1.454

1.459

1.469

1.493

1.506

1.533

1.586

1.688

1.720

1.755

1.783

1.805

1.905

2.174

2.237

2.912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cm

0

,147

,184

,247

,218

,220

,310

,303

,357

,389

,340

,386

,352

,410

,380

,435

,518

Tabela 11 - Variação da umidade do solo (0 = cm /cm ) em função do

tenpo ( t = minutos) em 3 pontos da coluna 2 (densidade

média do solo V = 1,17 g/cm )„
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PROFUNDIDADE

(cm)

05

20

30

40

50

60

80

100

120

DENSIDADE
(g.cm )

1,008

1,437

1,301

1,277

1,183

1,100

1,049

0,998

1,039

UMIDADE
(cm .an" )

0,233

0,368

0,373

0,349

0,335

0,308

0,296

0,260

0,283

Tabela 12 - Umidade e densidade a diversas profunda,
dades de um perfil de solo, obtidos com
amostras retiradas pelo método dos ei
lindros.
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PROFUNDIDADE
(cm)

11
15

20

25

30

35

HO
45

50

57

60

65

70

75

80

85

90

95

100

DENSIDADE
(g.cm*3)

1,341

1,388

1,393

1,426

1*250

1,160

1,153

1,140

1,177

1,139

1,050

1,010

1,017

1,066

1,043

1,014

1,016

1,101

0,986

UMILADE AMOSTRA

(cm »on )

0,371 (1)

0,332

0,369

0,367

0,342

0,384

0,392

0,357

0,361

0,338

0,338 (2)

0,331

0,301

0,294

0,326

0,289

0,326

0,277

0,330

Tabela 13 - Umidade e densidade a diversas profundidades

de um perfil de solo, obtidos com amostras re

tiradas pelo método da canaleta.
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5.3*3. Medidas de umidade em solos expansiveis

•?:P&vp.g@~:

Para se demonstrar a viabilidade do Mstodo 2Y nas
medidas de umidade em solos expansxveis foram realizados t experi-
mentos, sendo dois com o solo LSFA e outros dois com o solo AI240.
Os resultados obtidos de variação de densidade em função da umida-
de para as duas amostras de solo LSFA aparecem na Tabela 14,enquan
to que aqueles referentes ao solo ALMO, aparecem na Tabela 15.
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UMIDADE
9(cm .cm )

0,00
0,09
0,16
0,19
0,38
0,42

0,51

UMIDADE
3 "39<cm .cm )

0,02
0,10
0,54
0,60
0,67

AMOSTRA 1

AMOSTRA 2

DENSIDADE
PÍgr.cm )

1,U9
1,H1

1,36
1,35
1,35
1 ,31
1,32

DENSIDADE

pígr .cm )

1 ,20
1,13
1,08
1,09
1,03

:;•£•

Tabela 14 - Variação da densidade em fun
ção da umidade em duas
t r á s de s o l o LSFA.
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UMIDADE
3 ™3

O(cm .cm )

0,00

0,09

0,22

0,27

0,31

0,40

0,46

UMIDADE
3 ~3G(cm ,cm )

0,00

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

AMOSTRA 1

AMOSTRA 2

DENSIDADE

p(gr.cm )

1,26

1,25

1,21

1,24

1,22

1,23

1,23

DENSIDADE

pígr.cm )

1,08

1,03

1,00

1,04

1,03

1,03

1,03

Tabela 15 - Variação da densidade em fun
çao da umidade em duas amos-
tras de solo.

;£



6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Procurou-ae neste c£
Ot além de interpretar os re_

sultadoB obtidos, compará-los com
os outros autores discutindotapon
tanâo falhas e vantagens e euge
findo novos estudos. Ê feita uma
avaliação do método e mostrada a
sua aplicabilidade em alguns pro_
blemtxB práticos.
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6.1. METODOLOGIA

6.1.1. Escolha das fontes

Para que o método de determinação simultânea de den
sidade e umidade com duas energias de radiação gama ofereça resul
tados satisfatórios é necessário que as energias dos fotons sejam
tais, que proporcionem pelo menos um par de coeficientes de atenua
çãb (um para o solo e outro para a água) que difiram entre si, de
uma grandeza facilmente mensurável. Isto só ocorre para energias
baixas, conforme mostra a Figura 11 obtida através dos dados de íta
viséon (19SS).

A princípio, pensou-se em utilizar uma fonte de
203.

Hg que apresenta duas linhas que, aparentemente serviriam* uma
de 279 KeV e outra de 78 KeV. Várias experiências foram feitäd com
diferentes oolimadores e sistemas de detecção e finalmente a idéia
foi abandonada pelos seguintes motivos:

a) meia vida do Hg, é curta (46,6 dias);

b) o pico de 78 KeV é pouco intenso e os interferen

tes (Raios X) são muitos nessa região;

c) a energia de 78 KeV não proporciona valores de u
suficientemente diferentes, para o solo e para
a água.

Convém lembrar que os problemas de meia vida espec-
tros conplexos, preço da fonte e posição no espectro da energia
mais baixa, limitam o pesquisador em sua escolha. Na prática, são
poucos os radioisotopos que podem ser utilizados para tal fim. A
Tabela 16, organizada segundo dados de Lederer et ai (196?) mostra
uma relação de alguns radioisotopos que seriam viáveis.
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/a)

1.00

1.00

O.SO
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1

u
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•

1

energ1«

»0 108 500 1000 (K.eV)

FiguiH 11 - Coeficientes de atenuação de massa pa_

ra várias energias.
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RADIOIStfrOPO

Amerício 241

Cadndo 109

Cerio 144

Césio 134

Césio 137

Chuntoo 210
Cobalto 60

Irídio 192

Mercúrio 203

Selênio 75

Sódio 22

Túlio 170

MEIA VIDA
(anos)

458

1,2»*

0,78
2,50

30

20

5,30

0,20

0,13

0,33

2,60

0,37

PRINCIPAIS

(KeV)

60

88

134

570

605

796

662

47

1173

1332

296

308

317

468

78

279

121

136

265

280

401

511
1275

84

PICOS

(%)

86

100
11

23

98

99

85

4

100

100

29

20

81

49

38

77

17

57

60

25

12

180

100

3

Tabela 16 - Relação dealgyns radioisôtopos que poderiam servir OOIID

fontes de radiação gama (adaptada de Lederer et ai- ,

1967).
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Depois de estudar-se as várias possibilidades, o£

tou-se por uma fonte de Amsrício 241 associada a uma de Césio 137,

conforme havia sido sugerido pessoalmente pelo Prof. W.B.Gardner.

Muito embora a fonte de Césio tenha sido na ocasião
a mais conveniente para ser usada juntamente com a de Amerício,não
existem trabalhos que indiquem ser essa combinação, a que proporei
one maior sensibilidade ao método. Notando esse fato, procurou-se
através de experimentos simulados porém com dados reais, determ -
nar qual a melhor energia a ser usada juntamente com aquela de
60 kEV. Através das equações (22) e (23) determinou-se os desvios

JL em- os casos de diferentes energias de radiação ga
e p

ma associadas com a de 60 KeV. Das fontes relacionadas na Tabela
16 escolheram-se para o teste, apenas aquelas que, devido a sua me
ia vida e ao seu espectro (Crouthaml, 1960) poderiam ser usadas.0
resultado, para um mesmo solo em idênticas condições de densidade
e de umidade, foi o seguinte:

PONTE "C"

Chumbo 210

Cadmio 109
Cério 144
Césio 137

Cobalto 60

ENERGIA

47 KeV

88 KeV
134 KeV

662 KeV

1332 KeV

dp

0,144

0,142

0,103

0,110
0,119

0,048

0,051
0,037

0,046

0,051

Observa-se que uma fonte de Cério 144 se usada jun-
tamente com outra de Amerício 241, poderia proporcionar maior pre-
cisão nas medidas de densidade e de umidade. Os desvios nas medi-
das de densidade, não diferem muito do Césio para o Cério (7%), po
rém nas medidas de umidade, a diferença entre os desvios é de 24%.
Tendo em vista o exposto, é recomendável que se programe um estudo
visando comprovar a viabilidade do uso de uma fonte de Cério 144,
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juntamente com outra de Amerício 241, para melhorar a sensibilida-

de do Método 2y, mesmo sabendo-se que a meia vida desse isótopo e

de 281 dias.

6.1.2. Geometria

Indiscutivelmente, a geometria do sistema I um dos
pontos mais críticos encontrados por todos os pesquisadores que ten
taram desenvolver esse método. A colimaçãb e o sistema de detec-
ção devem ser muito bons, isto é, grandes distâncias de colimaçlo,
pequenos ângulos de dispersão e feixe o mais estreito possível. A
interferência das radiações de uma dada energia nas contagens da
outra deve ser mínima, como também devem ser mínimas as contagens
devidas a radiações de fundo, espalhamento e raios-X formados. Con
flitando com tudo isso, existe a necessidade de se trabalhar com
altas taxas de contagens, para una estatística razoável.

Soam (1967), Corey, Peterson e Wàkab (1971), Gard
ner, Campbell e CaXiBsenãorff (1972) e Mansell, Hammond e MoCvaedy,
(1973) usaram uma geometria linear e uma das maiores dificuldades
por eles encontrada , foi a interferência nas contagens dos fotons
de baixa energia. Stroosnyder e Suart (1974) usaram uma geometria
perpendicular, com dois sistemas completamente independentes,a fim
de eliminar aquele tipo de interferência.

Nas primeiras tentativas, procurou-se u'a montagem
em geometria linear, isto é, com as duas fontes alinhadas e colina
das por um mesmo colimador. Tentou-se variar as distâncias de co-
limaçio bem como a forma da secção reta do colimador (circular,qua
drada 2 x 2 cm e retangular 1 x 10 cm). Após várias tentativas op
tou-se pela geometria paralela em nível, por apresentar as seguin-
tes vantagens:



1) é" mais versátil, pois permite trabalhar indepen-

dentemente ora com um, ore com outro feixe, bloqueando-se o idese

jivel;

2) sendo os feixes paralelos equidistantes de 10 ran

pode-se usar, se desejável, dois detectores;

3) a grande distância de colimação, oferece reduzi-

dos ângulos de dispersão e de reflexão, proporcionando resultados

melhores, devido a influência desprezível do efeito Conpton;

•O detectando-se separadamente os dois picos de e-

nergia, tem-se u'a melhor precisão nos resultados de determinação

dos coeficientes de atenuação;

5) nas determinações simultâneas de densidade e de
umidade, o pico de baixa energia é detectado com o feixe de alta e_
nergia totalmente bloqueado. Com isso elimina-se qualquer interfe
rência das radiações de alta energia na contagem do pico de baixa
energia;

6) ao se contar, separadamente cada pico, tem-se u-
ma redução no erro devido ao tempo morto do equipamento.

Ia, são:
Por outro lado, as desvantagens da geometria parale

1) os dois feixes não atingem o mesmo ponto do
absorvedor e portanto, quanto mais heterogêneo for o meio, maiores
serão os erros;

2) no caso de infiltração horizontal os erros serão
maiores que no caso de infiltração vertical de água, pois os fei-
xes são paralelos num plano de nível;

3) a operação de bloquear e livrar o feixe do Césio
ê trabalhosa e retarda a analise.



.85.

6.1.3. Detecção e contagem

0 uso de uma janela relativamente estreita no anali-

sador, trouxe várias vantagens, além de não chegar a proporcionar Ia

xas de contagens muito baixas: nas piores situações, trabalhou- se

com 10000 cpm.

Vários autores tecem comentários sobre a influencia
de outros picos na contagem do Ameríoio: Groeneveltt Stíart e Cia"
lev (1969), falam sobre os picos de 32 KeV (pico de escape) e sobre
o de 17,5 KeV (Raio X-L). Gardner, Campbell e Calissenäorff (1972)
chamam atenção sobre a influencia do pico de 103 KeV do Amerício.

Magnuason (1957) afirma que, para o pico de 59,6 KeV
a freqüência desse gama é de 0,359 enquanto que as freqüências dos
gamas de 26,4; 33,2; 43,5; 99,0 e 103 KeV são respectivamente de
0,025; 0,0011; 0,0007; 0,00023 e 0,00019, e que as baixas porcenta-
gens de ocorrência dos gamas de 99 e 103 KeV, não devem causar er-
ros significantes, mesmo quando a contagem for feita com janela bem
larga. King (1967) afirma que o pico de cerca de 26 KeV que apare-
ce nos detectores de cintilaçlo é na.realidade, uma combinação de
vários eventos e dentre eles, o raio X-L de 26,4 KeV e o pico de es
cape do gama principal de 59,6 KeV. Recomenda que, CORD precaução
adicional, a fim de se reduzir os efeitos de interação das energias
mais altas no cristal, poder-se-ia usar um detector mais estreito
de Uai [Tt]. Entretanto, em virtude das possibilidades de intera -
ção, aconselha o uso de vnr analisador de altura de pulsos, ajustado
para detectar somente o pico de 60 KeV.

No presente trabalho, o discrinânador foi ajustado
de forma a contar os pulsos correspondentes ãs energias de 54 KeV a
té 64 KeV, e os resultados obtidos de coeficientes de atenuação,ios_
tram que esse critério foi correto, uma vez que os dados experi-
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mentais, se aproximam dos teóricos. Por outro lado, não tem senti

do prático diminuir ainda mais a largura da janela, una vez que o

próprio poder de resolução do detector, nessa faixa de energia, é

de 16,7%.

Já para as contagens relativas ao pico de 662 KeV,

essa janela é muito larga, pois a resolução do detector neste caso

é de 10,8% 1 Entretanto, a precisão das medidas nâc- foi afetada,de_

vido a região do espectro, livre de interferentes, apresentada pe_

Io Césio 137.

6.1.4. Influência do Efeito Compton

Conforme o que foi tratado em 3.4., a possível
fluência do efeito Compton nas taxas de contagens, é mais únportan
te para as radiações de 60 KeV do que para as de 662 KeV. Por ou-
tro lado, a geometria usada para o pico de baixa energia irais fa
vorãvel à detecção das radiações espalhadas, do que a geometria u-
sada para o feixe de alta energia.

0 pico de 60 KeV do Amerício 241 é muito bem defini
do e nessa faixa de energia, as possibilidades de interação da ra-
diação com a matéria (Cisler, Thony e Vaehaudt 1969) são aproxima-
damente as seguintes:

Efeito Compton 81,00%
Absorção Compton ., 8,30%

Absorção fbtoelétrica 6,85%
Efsito Raleigh 3,85%

Outros efeitos 0,00%

De acordo com a geometria utilizada para o feixe de
60 KeV (vide Figura u e item 4.1.1) pode-se calcular o ângulo só-
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lido do lado do detector:

1,98 im

20 mn
= 0,1 radianos = 5,7

Se todos os fõtons que sofreram espalhamento den-
tro desse ângulo sólido, atingissem o detector, eles seriam conta-
dos juntamente com os outros que não sofreram qualquer tipo de in-
teração. Isto se deve ao fato de que a perda de energia por cho -
que, ê muito pequena e o foton ao ser contado, provoca um acrésci-
mo na taxa de contagem, introduzindo um erro nos resultados. Esse
erro pode ser considerável principalmente quando se procura obter
valores experimentais de coeficientes de atenuação de massa, que
se aproximem dos teóricos.

Admitindo-se uma distribuição isotópica, se bem que
não seja o caso pois a direção frontal e favorecida, tem-se que a
porcentagem de contribuição da radiação espalhada que atinge o de-
tector é menor do que 0,1%. Deve-se também considerar que nos ex-
perimentos deste trabalho, foram usados ábsorvedores com espessura
próximas da ideal, ou seja

o que implica, na maioria dos casos, condições de trabalho próxi -
mas do caso ideal:

e.'2 = 0,135

Portanto,a ordem de grandeza do acréscimo na taxa
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de contagem de I, é:

0,1 i 0,135 a ö,74?

Convém lembrar que esse valor foi superestimado ,imá

to embora não se tenha levado em conta o espalhamento múltiplo, po

is já se o sabia desprezível. Em virtude dessas considerações,não

foram feitas correções para efeito Compton nas taxas de contagens

dos experimentos realizados neste trabalho. Isto porém não impli-

ca que, em outros experimentos com outras geometrias, não se deva

fazer correções.

A literatura especializada mostra que alguns auto-
res se preocuparam com o fato: Cisler, Thony e Vaahauã (1969) ape-
nas citam o problema, enquanto que Groenevelt, Suxuvt e CÁAlVt
(1969), se aprofundam um pouco mais, discutindo dados obtidos expe
rimsntalmente de coeficientes de atenuação, em várias geometrias
mais ou menos favoráveis. Neste ultimo trabalho, pode-se perceber
que, mesmo a geometria mais favorável usada, não era boa e o pro-
blema de efeito Compton influiu nas taxas de contagens, a ponto de
proporcionar valores de coeficientes de atenuação de massa, bem a-
baixo dos valores teóricos.

6.2. COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO DE MASSA

6.2.1. Comentários sobre o método

Observando-se os resultados obtidos (Tabelas 5 e 6)
através dos desvios padrões e dos coeficientes de variação de cada
determinação, pode-se ter uma idéia da precisão das medidas. As de
terminações que apresentam maiores desvios, são aquelas com solos
difíceis de serem compactados. Esses resultados podem ser oonside
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rados OOIID bons, e isso se deve aos seguintes fatores:

a) boa colímaçâb;

b) determinação com janela estreita;

c) alta taxa de contagem;

d) correção de t^npo morto;

e) espalhamento Compton desprezível;

f) coeficientes de atenuação linear próximos! do va

lor ideal.

Sobre este última aspecto, convém discutir a signi-

ficado da equação (20), a qual pode ser assim escrita:

up =

Sendo que up = u' (coeficiente de atenuação linear)

Como já foi dito, a espessura foi mantida fixe du-
rante o experimento, em 6 cm, portanto o valor ideal do coeficien-
te de atenuação linear para qualquer determinação será sempra:

1 - 0,333 (cm"')

Isto significa que para qualquer determinação e de-
sejável que o valor de u1 esteja sempre, o mais próximo possível
do valor ideal.

0 erro teórico na medida de densidade o é dado pe
Ia equação (12)

upx

M- /
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Substituindo-se nessa equação, valores típicos (x «=
» í an e I « 160000 cpm) e dando ao produto yp, os valores extre-
mos encontrados na pratica, além de seu valor ideal, pode-se calcu
lar o erro nessas três condições, para a energia de 60 KeV:

a) valor ideal, para o menor erro, y' = 0,333

b) solo FEGS (menor valor de y) , y* = 0,260

c) solo TREÄ (maior valor de y) , y'« 0,580

Calculando-se os erros nessas três condições obtem-

se:

a) erro mínima teórico: o « 0,0034

b) para o menor valor de y: a • 0,0035

c) para o maior valor de ys o = 0,0041

Deve-se observar que esses dados diferem muito pou-
co entre si, mostrando que, nas determinações de coeficientes de
atenuação, para a energia de 60 KeV, trabalhou-se sempre, em condi
ções adequadas.

Ja para as determinações dos coeficientes de atenua
çio para a energia de 662 KeV, a espessura de 6 cm não é a mais in
dicada, conforme jã se sabia de antemão« Porém, essa espessura
foi usada para se manter a mesma geometria em todas as determina
ções efetuadas no desenvolvimento do trabalho e os valores dos er-
ros calculados de mesma forma que o foram para 60 KeV, revelam que
as condições foram satisfatórias:

a « 0,0034 (mínimo teórico)

cr = 0,0054 (solo ALVI, maior valor de y1)

o * 0,0069 (solo LVEO, menor valor de y1)
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O fato de se trabalhar com uma espessura cerca de
três vezes menor que a ideal, para a energia de 662 KeV, não teve
muita importância, conforme foi visto nestas considerações sobre o
erro teórico, e confirmado pelos dados experimentais. Isto se de-
ve principalmente, ao espectro monoenergetico do Césio 137, a alta
eficiência do detector para essa energia e a alta atividade da fon
te.

A fim de visualizar a variação do erro com a espes-
sura do absorvedor usado, construiu-se o gráfico da Figura 12 que
apresenta 3 curvas: a primeira, construída com os dados do solo
REGS, que apresenta o mais baixo valor de coeficientes de atenua -
ção de massa para 60 KeV, dos solos estudados; a segunda, refere -
se ao solo TREA, que apresenta o u mais elevado; e a terceira, com
os dados do solo LVEO, para a energia de 662 KeV.

Por outro lado, convém lembrar que, o racicínio a-
qui exposto de se determinar a espessura ideal do absorvedor, ba-
seia-se primordialmente em regras ditadas em estatística de conta-
gens, conforme foi deduzido em 3.1.2.. Entretanto é sabido que, pa
ra baixas energias a contribuição de espaçamento Compton nas con-
tagens é importante, e que quanto maior for a espessura da amostra
maior será a contribuição. Para a energia de 60 KeV, a espessura
de 6 cm de solo, pode apresentar até 3 vezes o livre caminho média
Gopal e Sanjeevaiah (1973) completando um trabalho de Coroner, At~
water, Plasemaom e MoCrary (1970), recomendam o critério de se ob-
servar sempre

1

Gopal e Sanjeevaiah (1973) mostram que, observando-
se o critério deux menor do que um livre caminho médio, os efei-
tos de múltiplas reflexões pode ser minimizado e permanecer cons -
tante.

I
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DO AI5OKVEO0*

Figura 12 - Erro na medida de densidade em função da

espessura do absorvedor, para dois solos

e para duas energias.
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6.2.2. Precisão das medidas

Pelos coeficientes de variação dos valores calcula-
dos dos coeficientes de atenuação, pode-se aquilatar acerca da
precisão das medidas. Mansell, Hammond e MaCuváy (1973) determina
ram os u para 7 solos e obtiveram nas medidas, coeficientes de va-
riação entre 0,382% e 1,134%; daoiãson, Biggar e Nielsen (1963)
na medida de um solo, obtiveram CV = l,t»95%. Os demais autores
que detenninaram coeficientes de absorção para solo, não apresen-
tam a precisão de suas medidas.

Com respeito aos valores experimentais dos coeficà
entes encontrados, é de se notar que se aproximam bastante dos va
lores teóricos. Isto pode ser verificado, comparando-se os valo-
res des coeficientes de absorção obtidos neste trabalho, com os
teóricos e com aqueles obtidos por outros autores. A Tabela 17,
mostra essa comparação, usando-se como referência, os coeficien -
tes da água.

6.2.3* Comparação com os valores teóricos

A comparação feita entre os coeficientes de atenua
ção de massa teóricos e os experimentais obtidos, mostra a sua de
pendência, COITO era de se esperar, com a composição química do ira
terial. Muito embora os pesquisadores que trabalham com métodos
nucleares saibam ser verdadeira essa afirmativa, ã alguns estúdio
sos que desconhecendo as teorias de interação da radiação coma ira
teria, pode parecer serem as propriedades físicas do absorvedor,
as responsáveis pelos valores dos coeficientes de atenuação. Uma
rápida observação nos coeficientes obtidos para os diversos solos
(Tabela 5) e para outros materiais (Tabela 6) mostra que solos de
mesma textura, podem apresentar coeficientes bem diferentes. No
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REFERÊNCIA
Coef.de Atenuação de Massa de Água

60 KeV 662 KeV

Valores teóricos (Hubell 1967)

Presente trabalho

Corey et at (1971)

Davidson et al (1963)

Fritton (1969)

Reginato e Van Bctoel (1964)

Manaell et at (1973)

Stroo8nyder e Suart (297A)

Gardner et ál (1972)

Cisler et al (1969)

Groenevelt e Cieler (1969)

Reginato (1973)

Oleseen (1973)

0,2050
0,20015

0,20493

-

-

-

0,2012

0,1989

0,2036

0,17877

0,196

0,1970

0,1935

0,0857
0,08535

0,08565

0,08150

0,0871

0,07»t8

0,0837

0,08515

0,0858

-

-

0,0862

0,0862

Tabela 17 - Coeficientes de atenuação de massa da Ägua para as e-

nergias de 60 KeV e 662 KeV obtidos por vários autores
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caso dos argilosos, a diferença é mais pronunciada, pois aquelesn

cos em Ôxidos de ferro, devido ao Fe (ver Tabela 4) têm coeficien-

tes elevados, enquanto que os ricos em Al, por exemplo Caulinita ,

têm coeficientes baixos.

Reginato e Vem Bavel (1964) usam os coeficientes te
óricos para a medida de densidade e umidade "in situ'; pelo método
de espalhamento de radiação gama de 662 KeV. Reginato (1973) cal.
cuia os coeficientes teóricos para 60 e para 662 KeV de nove solos
típicos norte americanos. Coppola e Reiniger (1974), calculam as
curvas de variação de coeficiente de atenuação de massa em função
da energia, desde 10 KeV até 10 MeV, de três solos típicos norte a
mericanos e para um solo teórico cuja composição química, seria a
média da crosta terrestre. Na Figura 2 do trabalho citado, ficam
bem evidenciadas as diferenças existentes entre os coeficientes pa
ra baixas energias, por exemplo 60 KeV, enquanto que, para energi-
as mais elevadas, elas se confundem.
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6.3. DETERMINAÇÕES DE DENSIDADE E UMIDADE

6.3.?. Avaliação do Método 2y

Os mais variados aspectos sobre a sensibilidade do
Método 2y nas determinações simultâneas de densidade e de umidade,
foram discutidos nos itens precedentes deste capítulo. Portanto ê
conveniente que se faça um resumo das considerações sobre a avalia
ção:

a) os resultados experimentais obtidos em 5.2.1,nos
tram que nas medidas de densidade, o erro do coeficiente angular
da reta (b) de regressão, é da ordem de 0,05, que pode ser conside-
rado como bar. Entretanto é de se notar que este resultado foi
conseguido com um grande número de repetições e que, quando se faz
apenas uma determinação e com um tempo de contagem mínimo (1 minu
to) a incerteza da medida é bem maior.

b) também nas medidas de umidade, muito embora os re
sultados obtidos em 5.2.2, indiquem uma correlação quase perfeita,
os erros cometidos quando se faz apenas uma determinação, percentu
aljnente, são consideráveis e bem maiores que aqueles que aparecem
nas medidas de densidade.

c) as imprecisões das medidas são estimadas pelas £
quações (22) e (23) e podem alcançar valores aparentemente eleva-
dos, principalmente nas medidas de umidade, quando o coeficiente
de atenuação do solo usado é baixo, isto é, aproxima-se do da á-
gua.

d) a fim de ilustrar essas afirmativas, comparou-se
os desvios de densidade e de umidade, calculados pelas equações
(22) e (23), para dois solos (MVAG e TRGJ) com coeficientes de ate
nuaçãc de massa bem diferentes. 0 resultado é o seguinte:
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SOLO

MV\G
TREJ

1,202

1,000

0,110

0,060

0,2

6,0

G

0,20

0,20

do

0,046

0,029
23,0

It,3

e) os resultados obtidos no item 5.3.1. - estudos
de fluxos de água - mostraram ser mais imprecisos que todos os de-
mais. Isto se deve ao fato de ter sido realizada apenas uma deter
minação em cada ponto, com o tempo de um minuto. Nos demais casos
foram realizadas várias determinações e/ou contagens com tempos ma
iores.

6.3.2. Aplicações do Método 2y

6.3.2.1. Estudos de fluxo de Água

Uma coluna de solo homogêneo, horizontal ,
semi-infinita, de umidade inicial© ê" submetida a uma umidade maior
9, na extremidade x = 0, no tempo inicial t > 0. Neste caso, a e
quação do movimento (Bruce e Klute, 1956) pode ser assim escrita:

ae 3©

sujeita às condições:

0

0 » 0

x > 0

I , , x * O

X = CD

t = 0
t > 0
t> o
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P.0.= difuslvidade

9 = umidade % volume (cm . cm )

t = teinpo (segundos)

x = coordenada horizontal de posição-(cm)

a determinação de V.

Nestes casos, Wisler et al (1968) sugerem

partir da equação:

d0

Portanto, para o cálculo da difusividade ,

deve-sa medir a variação da umidade (AG) com o tempo (t) em posi-
ções definidas (x-). Para isso a técnica com radiação gama é im-
prescindível, pois sõ assim, pode-se determinar dt/âò para dife-
rentes t nas posições x• e se calcular numericamente a integral
da equação proposta. Nas Figuras 13 e 14 são apresentadas curvas
de 0 em função de t para diferentes x • obtidos com duas colunas
de solo com diferentes compactações.

6.3.2.2. Medidas de Umidade em Solos Expansiveis
(Swelling Soils)

Vários autores têm formulado teorias sobre
o comportamento da água nesse tipo de solo, porém, devido ãs difi
culdades de determinação simultânea de densidade e umidade, poucos
são até agora os dados obtidos na prática. Este método de duplo
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Figura 14 - Fesultados de umidade em função do tem

po em 3 pontos diferentes, referentes

ao experimento com a coluna 2.
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feixe gama, pode contribuir para esse tipo de estudo, conforme já
foi sugerido por Corey, Peterson e Wàkat (1971), Stvoosnyâer e
Stuart (1972) e por Reginatto (1973). Olessen (1973) apresenta um
método matemático para se corrigir os valores obtidos de densidade
quando se usa o método de atenuação de gama simples e conclui que
para solos que apresentam altos graus de expansibilidade, talvez
o uso do método 2y seja mais eficiente que o seu método de corre-
ção. Uma boa dissertação teórica sobre esse tipo de solo é dada
por Philip (1968).

Segundo Olessen (1973), a dependência en-

tre a densidade (p) e a umidade (0) de um solo do tipo expansível,

pode ser equacionada por uma relação parabólica:

2
p = a + 60 + c0

Com os dados obtidos das amostras 1 e 2 do
solo LSFA (Tabela 14) foram tentadas três tipos de correlação: li-
near, exponencial e parabólica, e o resultado foi o seguinte:

CORRELAÇÃO LINEAR

Amostra 1

a = 1,44041

b = 0,26169

K = 0,65626

CORRELAÇÃO EXPONENCIAL

Amostra 1

a = 0,36467
6 « 0,20264
K * 0,66413

p = a * 60

Amostra 2

o = 1,16014
h = 0,19206
K = 0,91507

Amostra 2

a = 0,1960S
b * 0,21913
H - 0,91241
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CORRELAÇÃO PARABÓLICA

Amostra 1

a = 1,48007

b = 0,M0&5

c = \07729

C de.V * 0,92640

p = a. + 6f> + c

Amostra 2

a = 1,18176

a = 0,22??i

c = 0,0431?

C d&V = 0,83776

Com os dados do solo ALMO (Tabela 15) fo-

ram também tentadas es^as correlações, porém esses dados se mos-

traram insuficientes para uma análise estatística. As curvas da

Figura 15 fcram traçadas entre os pontos obtidos, na posição que

se mostrou mais lógica e portanto, sem nenhum critério estatísti-

co.

6.3.2.3. Estudos de Compactação emSo los Cultivados

Uma informação muito importante para a A-

gronomia, ê o estudo da variação da compactação de um solo, após
sofrer os tratos culturais normais durante um ciclo de cultura
(Taylor e Burnett, 1964 e Stolsy e Barley, 1968). Através de te£
nicas especiais de amostragem, sem modificar as características &
sicas e químicas que ele apresente "'in situ", pode-se determinar
com o auxílio do Método 2y , densidade e a isiádade em cada ponto
do perfil, antes e depois de um ciclo de cultura, para depois com
parar os resultados e sa estudar os efeitos dos tratos culturais,
na compactação. 0 método de determinação simultânea de densidade
e umidade, foi experimentado para se saber de suas possibilidades
de aplicação nesse tipo de estudo, num campo de cultura de cana
de açúcar, no município de Araras, S.P., de terra Roxa estrutura-
da (TREA). As amostras foram retiradas no campo, acondicionadas
adequadamente para não perder umidade, e levadas ao laboratório
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onde se determinou a densidade e a umidade.

Dentre os dois métodos de amostragem utili

zados, ficou bastante evidenciada a supremacia dos resultados obti

dos com aquele do perfil integral quando a amostra e retirada com

a canaleta (Figura 16). As principais vantagens são:

1) é possível se determinar p e Q em cada
ponto, de 0,S em 0,5 onde profundidade, se desejável, enquanto
qua o método dos cilindros mostra u'a media de 7 cm de profundida-
de em cada ponto.

2) devido a possibilidade de se efetuar as

determinações tão próximas umas das outras, um possível erro de me-
dida, como por exemplo uma pequena singularidade naquele ponto, se
rã logo identificada.

3) sendo o método não destrutivo, o perfil
permanece intacto, pronto para outros estudos.
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Umidade (cm3.cm*"3)

, 0,2 0,3 0,4

ROF.
cm

0

Dens idade (g.cm )

1,1 1,2 1,3 1,4

met.canaleta

• met.cilindro

Figura 16 - IMdade e densidade num perfil de solo, obtidos

através de dois tipos de amostragem: método da

canaleta e método dos cilindros.
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7 - CONCLUSÕES
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Do trabalho realizado, permite-se concluir que:

1 - Em estudos de física de solo que exigem determi-

nação simultânea de densidade e umidade, o Método 2y se revela como

o mais indicado.

2 - 0 Método 2y é sensível nas determinações de und

dade e densidade, sobretudo nas de densidade.

3 - Nas determinações de umidade, a sensibilidade do

Método 2y aumenta, quando o coeficiente de atenuação de massa do so

Io usado é maior.

t - Para minimizar os erros, deve-se usar absorvedo-

res com espessuras próximas da ideal.

5 - É recomendável, sempre que possível, fazer-se vá

rias medidas para um mesmo caso, ou uma medida por tempo maior, a

fim de diminuir os erros nas determinações.

6 - A geometria de dois feixes paralelos, além de a

dequada às determinações de densidade e umidade, proporciona um con

junto de vantagens sobre as demais geometrias.

7 - As radiações espalhadas por efeito Compton não a

fetam de maneira considerável as medidas, desde que a geometria de

colimação proporcione ângulos planos menores do que 3o.

8 - No analisador monocanal é necessário o uso de u-

ma janela de contagem igual ao poder de resolução do detector.

9 - As correções de contagens devido ao tempo morto
do equipamento eletrônico, são indispensáveis.

10 - Os valores dos coeficientes de atenuação de mas-
sa devem ser determinados com precisão de pelo menos, até a 5a. ca-
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sa decimal, a fim de nlo comprometerem a sensibilidade do Método

11 - Ê possível calcular-se o coeficiente de atenua-

ção de massa de um solo ou de um outro material, desde que se conhe

ça a sua composição química.

12 - Uma fonte de Cério 1H4 se usada em lugar da de

Césio 137, poderá proporcionar menores erros nas determinações de u

midade e densidade.
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ft - RESUMO
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O método de determinação simultânea de densidade e
241 137 -

unidade de solos por atenuação de raios gama Am e do Cs e ÍJI
troduzido e estudado em suas particularidades. Inicialmente são f eji
tas considerações teóricas sobre a atenuação da radiação gama pelos
absorvedores, a forma de resolver o problema de d'as incognitas e a
sensibilidade do método, bem como sobre a influenciado tempo morto
do equipamento eletrônico de contagem e do espalhamento de radia-
ções por efeito Oompton na amostra. Na metodologia são estudados a
influência da geometria e do ajuste do sistema nas contagens, e es
colha das fontes de radiação, os coeficientes de atenuação de massa
e a maneira de obtenção das medidas com suas correções. Os resulta
dos obtidos são analisados, discutidos e comparados comaqueles que
a bibliografia especializada registra. Finalmente são apresentados
como aplicações do método, o seu emprego no estudo de fluxos de água
em solos, estudos de compactação em perfis de solos cultivados e es
tudos de variação de densidade com a umidade em solos que tema pro
priedade de se expandir.
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9 - SUMMARY
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The method of simultaneous bulk density and soil
241 137moisture determination by attenuation of Am and Cs ganma-

radiation is introduced and studied with detail. Theorical
considerations are made about the attenuation process in the
absorbers, the form of solving the problem of two unknowns, the
sensitivity of the method the influences of the resolution time
of the electronic counting equipment, and of the Cbmpton scattering
in the sample. From the mathodological point of view studies are
made about the influence of the geometry» adjustment of counting
system, choice of radiation sources, attenuation coefficients and
the neawrof obtaining reliable measurements. Data obtained are

analysed, discussed and compared with thouae found in the literature.
Finally the author presents some applications of the method, its use
in soil-water movement studies, in soil profile compaction studies,
and specially in swelling soils.
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