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R E S U M O

Esta Tese é uma parte do sub-projeto "Análise de

minerais e rochas por espectrometría gama" do Programa de Pesi

quisa e Põsgraduação em Geofísica da Universidade Federal da

Bahia. Ela apresenta os resultados do reconhecimento radiogeo

lógico em terrenos do Cenozoico, Mesozoico e Pré-Cambriano,

compreendidos entre Salvador e Miguel Calmon, e dos trabalhos

de detalhamento radiogeolõgico em duas áreas de anomalia*radio

ativa: Gavião, no município de Riachão de Jacuipe, e mina de

Canavieiras e adjacências, no município de Jacobina, no Estado

da Bahia. Os resultados combinados de cintilometria e espec

trometria gama permitiram conclusão pela associação da minera

lização em apatita de Gavião com tõrio e do ouro dos conglome

rados da serra do Córrego com o urânio, possibilitando em am

bos casos orientar a sua prospecção e lavra por intermédio da

cintilometria.

Ficou também comprovado o controle litológico da

jazida da apatita por piroxênitos cortados por diques pegmatjÇ

ticos sieníticos. Por outro lado a dispersão dos elementos

radioativos e estudos petrográficos, sugerem uma origem prima

ria sedimentar para as rochas metamórficas regionais. Na mina

Canavieiras, ficou evidenciado o controle estratigráfico do ou

ro associado ao urânio e pirita, nos conglomerados da forma

ção Serra do Córrego. Os teores máximos de urânio constatados

foram de 735 a 655 ppm, no nível piritoso, apenas. De modo sjL

mi lar ao constatado nestas duas áreas, em outras zonas de ano

malla radioativa as medidas cintilométricas e de espectroroe

tria gama podem conduzir a localização de jazimentos de mine

rais radioativos ou de minerais de alementos não radioativos a

eles associados, ou de alguma forma relacionada a repartição

radiogeolõgica anômala.

(i)
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INTRODUÇÃO

Após a utilização dos contadores Geiger-Huller,
com certo sucesso, psra a prospecçüo do urânio (Frosch,193f
Westby e c.cherbatskoy, 19«»0; Pontecorvo, 1S41), foras inicia
dos os estudos er. radiopeoffsica con a aplicação no campo dos
detetores a cintilação» permitindo uaa sensibilidade bem mzier
do que a encontrada com os contadores Gei^cr-Hullcr. Va dos
primeiros estucos neste sentido, que apresentou bons *rcsul"¿
dos, foi realizado por Inghan e Keewil (1951), medindo a at¿
vidade total das rochas, para d£-stin;:uir entre radioelementos
como urânio £ terio, usando um detetor a cintileçlo. 0 eonhe
cimento do comport¿nrcnto destes elenentos radioativos quanto
nos processos ^otô^iror; ocorridos «T do grande importância na
interpretação dos eventos geológicos c s simples medida da a.tí
vidade total não Z suficiente.

Rcubauit (19S8) iniciou alguns estudos,visando W»
dir diretajcert¿ o urânio a o tório. Berbezier et. «1. (19SI)
tambêat desenvolveram métodos cintilonetricos com discriminação
da energia ¿os pulsos. Estes estudos feraa baseados principal
mente sobre a cintilometria de campo e a espectrometría gaaa
realizada ne laboratório.

As medidas de espectrometría gasa feitas sobre a
mostras de SJ. >s e rochas permitem determinar, con precisão
razoável e rem tratamento químico, os túôres em potássio, ura
nio c tório A necessidade do tomar iros tras para levar o. o la
bora+ório, onde eram medidas, representava uma limitação ao nú
mero de pontos a serem medidos por este método. Por outro la.
do» a fraca absorção da radiação gama pela matéria e a possjl
bilidade de usar no campo um detetor e a eletrônica asr.ociada,
permitiam praticar a espectrometría cama diretamente "in situ"
com o detetor localizado acima dos solos e rochas a enalisar.

Friedmann (1960) e Gregory c Horwood (1961) caleu

laram a viabilidade do método "in situ".
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Chcscclct c Kordur.inn (iss?) trouxeram alguns aper
fciçoamcntos ?.o rctodo do uspcctror^tri» gana pare a detcmi
nação do fracas riiioatlvidridc:» o ',; ^lic>.raa n» dctcraina
ção dos elenentos r»diocitivcs natur-iis a artificiais presen
tes n* águ* do rt̂ .r.

Adams. Lowdcr (i9£«i) c-nr.truirrur. ur» staples cspee
trometro Ronoc*n?.l oortátil p«ra c?Tl-:ulc d-i ccncontraçío ca tõ
rio dos granites do Ccnway. n̂ .is t-rde esse ncs?«o aparelho
foi calibrado n»r-i ncdir uranio c pccTssio, c í=-».hd̂ HÍ • usou-o
an 1965 par?, ncdir urSnio} tcric c rsot^ssio n-as crcias dc pra
ias.

As recudas "in situ difere-, das nedidas eei labora
torio, sobretudo -.o que se refere ã -eor>etria. Sabe-se ai* is
to resulta or» uri ncüfÍÍMÇSO anrori »V»-1 na foma do*: -̂:j>cc
tros e nos rendln^ntoc da deteção. l'.stu trabalho alsn »!o estu
do das cGP.diçõcs :fricas de deteção, afia de prever teórica
monte as voriaçõc- dou rendis-.wntos dc deterão era função fia £
nerfia do raio nana, visa princioalntontc obter os valores mune
ricos desses rondinontos.

Para realizar este estudo é ir.pcrativo possuir um
aparelho portátil-, afin de efetuar &s rodidas "in situ''. Os
aparelhos existentes ã venda cone rei-¿1 sito em geral nortãteist
j?»as não apresentar! características satisfatórias, pois ponsueflT
um cristal detetor de pequeno volune o que ir>nlica numa dura
cão dc tewpo considerável para realizar as pedidas, afim dc me
lhorar a estatística d/rs nesnss. Por outro lado, esses ar>*rç
lhos realizam ns contagens atraves d», um discriminador inte
gral (limiar de cnerçifc) o não as contagens er? uma faixa ou
canal, o que pode introduzir erros nos cálculos das concentra
çôes dos elementos radioativos.

Visando dispor de um aparelho dc boa sensibilida

de, realizando contagens em determinada faixa, e fácil manuten

ção no campo, foi necessário construir um espectrómetro pasia

portátil de três faixas ou canais. Tssos canais correspondem

as tres rogiõa3 do espectro que possibilitam a determinação

dos teores dc potássio, urânio c tório, com uma melhor

câo nae medidas.
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r,er* visto rsci? c<?i» tn, grande parte do tre
talho do autor fci empregado na ccnxir-.tção e calibração desse
£par«lho. No ou¿ se refere 5 cal.Vor^çÜo, há dois prcMaiaes
quo o autor se propôs resolver : ar. raf«renta a cali tração
d£ eletrônica proprianente dita» outro ã Cftlitr&ção das redi
d:s para ebter os tercos ¿e rendisento, os ^uais vão relacio
nar as contagens cc?. e.« ooncsr.vi^çõc^ ca radioeiesentos, e e£
sim percutir obter os teores es urânio, t&rio e potássio,a par
tir dessas contagens. \

0 princípio das calibrações das Medidas consiste ea
fazer as aedidas de espectronetr^a g«ss, sen conhecer os rsr.di
aentos» sobre terrorro padrão, cujos teores em urânio, potássio
c tório são conhfccidos- Virios mZtoécs de cálculo pernite» de
tcr*ii;¿r os rendimentos a partir de tai^ ni.didas.

A aparelhagem de espectrer^tria gãstã de três faixas
foi construida e utilizada para a dettreinarão d&sses rendimen
tos, os resultados sendo confrontados COR aqueles obtidos coa
ua aníilisador comerei ai. 0 ntv*totJo foi «r rvr.uid-n aplic.iHo ao
mapeamento de uma zona de ano=:?.lia (Givico, Bahia), onde um en
riqueoimento de torio se achí nene ei* Io n un filão de apatita,
nua maciço de gnais-c granítico.
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CAPÍfüLO - 1

TEORIA DA ESPEC7POME7ÜIA GA*<A T í SITO"

1.1 - Genere1idades

\
A radiação gar* c de natures* eletromagnética, coa

freqüência entre 10 Hz c 10 Hz, s.nio omitida pelo núcleo
excitado, epós a cnissão ou captura de una partícula. 0 nu
clco poderá cnitir ur ou aa.. , ...— ,or energia be» deterai
neda c caractcrxstic-*. do processo nuclear respectivo, o que po
de servir» p«r*. identificar o isótopo enissor a traves dô nedi^
d*.s esp«ctroe€tric-?.s adequadas.

A inter<=v7~c da radiaçHo gar-̂ . cen * p-atíria « carac
terizada pelo f<-.to dv qu<t cad% foton «arw» c r^nevido indi vi
dunlaontc do feixe incidente cr», un únícr. cvtnto.

S«- tíW Z •». qusntioVidc do fotons renovidos qunndo o
fvixe de fotonc Dtrcrrw * dict'.nci-i entre x c- x*dx c ÍT o núnc-
rc de frtons prvs».r.t..r. n̂ . poniç.l^ x, »nt"^ dü c proporcirn^.l
Ji ri c a dx, ou c-j"*.

dlí =-uíídx (1-1)

Integrando a cxprcssic (1-1) , obten-st

li * Hofe"wX (1-2)

onde u c a constante de proporcionalidade ch«n.»da do

ciente de absorção de ncio.

Existen trCs processos principais de interação da

rndic*.ção gama com a rvitcri-"1.» podendo ocorrer nua» único evento

efeito fotoelétrico, efeito Compton e rri^ção de pares.
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Ser.do csrsas tras processes incicpendentes cntrc si,

pede-se ss?ar?.r o coeficiente de abrrer:;^ total em três par

o f - ccef. de abscrçZc pira o afeito fotoelétrico

oc - ccef. de absorç&c par?, o efeito Coz.pton

Op - ecuf. de absorção pr.ra criação de peres

Efeito Fotoelétrico

Se produz o efeito foteelctrico quando a enegia do
fotón incidente é totalmente absorvida per um elétron orbital
do átoso, através do choque mecânico, resultando na ejeçãc do
elétron.

A energia cinética do elétron será igual â dif^ren
ça entre a encrgir. ¿o fotón e a energia de ligação áa espada
da qual o elétron foi ejetado. Mesmc que alguaia energia seja
absorvida no rocuo do núcleo do âtome» cia é em geral despre
sível ea relação ?. do gana c ?. do clctron ejetado.

S c vT in^itji.i «Jo f/.ni-i .¡lie L«!--iitc e x c e d o ã d e l i ^ i ç ã o

de um elétron da cinada K, a interação será, principalmente
cea elétrons dessa câaaca do átomo. Cr:no resultado deste pro-
cesso» o átomo C deixado cesi uma lacuna na camada da qual o
elétron foi ejetado, e emitt ra**.o x. eu eletrcns Auger. 0 coe
ficiente de absorção para o efeito fotccictrico cresce rápida
mente con o núniero atômico Z c d.icresce con a energia do
incidente, e predomina em geral para energia abaixo de 1

Efeito Compton

Por efeito Compton se designa o processo pelo qual
uai gana chocando-se cem elétron, cede parte de sua am.rgia
ao elétron, em um choque elástico. 0 efeito Compton ocorre ge
raiment* con eletrcns considerados livres, ou seja aquales eu
ja energia de ligcçãc no contexto dac energias envolvidas no
choque, é praticamente nula.



íícstv: n-i-vsno, ap'os a colic ño do cam incident e>
tem-se cono resulted o elctron impelido c un gana com enor
pia reduzida, ?.s trajetórias forjando un ân?ulo característi
CO.

Criação de Pares

Quando o fotón incidente teni energia superior â mas
sa de repouso de um par c let ron-pos it ron H 302 í*eV», então a
criação do par torn?.-se possível. Nect£ processo, que ocor
re na presença do corroo Couionbiano de ur. núcleo, o reio g¿
ma desaparece c o par elétron positron c criado. A"energia to
tal do par sera igual a energia do fotón incidente, c sua energia
cinética será igual ã energia total m^nos a massa de repouso
do par de partículas. Cuando o positron v?.i p?.ra o repouso no
campo de un elétron (repouso en relação ao aletron), ocorre a
aniquilação das duas partículas con n enissão de dois fotons
de mesma energia ÍRU-\1 à massa de repouso de cada partícula
(0,511 McV).

X.2 - Fonte rcp.irtida en ncio absorvente

Fluxo

Para ur. ;i( tetor que não pode distinguir entre quan
ta vindo de diferentes direções, a quantidade conhecida cono
fluxo de quanta podo ?cr definida cono sopue

onde N(r,n.,E) c a função distribuição do fluxo de quanta com

respeito a uma direção c uma energia.

De modo r.níloro d~finc-s¿ o fluxo do energia I (ÍKE)
o

do quanta

T. (íi.E) = / I(r., ?E) dP d-1»)
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onde I(r,O,E) i a função distribuição do flu:;o de energia do
quanta coin respeito a una direção e una energia.

Para visualizar melhor, suponha-se que a unidade de
évea tenha sido escolhida na forca de um círculo, os centros
¿as arcas pertencentes aos quanta con diferentes direções si
tuadas no mesmo ponto. Assim sendo, o conjunto de todas as
áreas formarão uma esfera de seção transversal ur.it¿ria, c o
fluxo representará o número de quanta com energia no intervalo
•SE incidente sobró a dada esfera de ccção transversal ur.itã
ría» •

Intensidade de radicição

Intensidade de radiação e a quantidade de energia
passando na unidade de tempo através de una esfara de seção
transversal unitaria, com centro no pento r. Pcdc-su definir
esta quantidade pela equação

J(r) = /lo(r,E) dE (1-5)

or.de a integral £ realizada sobre todo o espectro de energia .
Para unia radiação unldirccionil* .T inti;nr,id.ndc c o fluxo de
enerpia passando através da unidade de área normal a direção
do m' vimento dos quanta.

1,3 - Carnada radiante espessa de um meio absorvente

Será examinado egora c probltns de uma fonte de ra
diaçSo plana (com espessura), que além do ser fonte é ao ir.&smo
tempo um absorvedor. Um exemplo disto C una camada de água
com isótopos radioativos dissolvidos, ou uma camada de solo
qualquer. O último exemplo é exatamente o problema que int«
ressa para o estude realizado neste trabalho.



Unta vez rue c problema de vrv» fonte por.tuai ê corrite
cido pede-se resolver c caso do u.r.a cinda espessa rediente
por integração. Pars isto cor.sitiera-cc esta caa&da coso SCA&O

constituida de fontes pontuais. Fazer; ío c integração, segundo
o Estodo criado por Lcipunskii et al C.Í55), c qual ê apresen
tado a seguir, obten-se informações sc^rc a fonte voluMtrica.

0 fater d^ ?.tinuaç?.o p-ira a camda pods ser descri
to pela equação a se^uír^ ¿e a espessura dsss-i canada não ê
muito maior çue algunas unidedos ¿e u<

K = oc (1-6)

sendo M o coeficiente linear dc absorção total, x espessura
da canada radiante, a,*cf coeficientes determinados experi
mentalnenttí e tabelí-Uos para diversos materiais, o coeficien
t¿ Xcf c inversamonte proporcional ? r.izào da ¿ensidade ¿e
clctrons da substância. 0 coeficiente a c, n?. pratica,ligci
rímente dependente do. energia E da radiação incidente e inde
pendente da densidade ¿a substância. Se é conhecida a distr^
buição da fonte de radiação gama da canada no meio, a intensi^
dade sobre a superfície do racio pede ser calculada coa a aju
da da equação (1-6) c de urc-i tibcl^ t:'>o .7 tabela I, dada a
seguir

TABELA - I

Coeficientes o c Acf para cálculos cobre a lei de atenuação
da radiação de uma camada de águ?. de espessura x

MeV
Eo

0

*ef

1,36

13

1,25

1,33

2k

2,80

1,20

39

2,10

1,23

34
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Gonsidere-se por exemplo vina cariada do água na qual
são distribuidas uniforatenterita for.tcs da raios gema, e verify
qi:er.os o problons da intensidade do rc.diaçSo ecim? da superfa!
cie da água. A figura 1 mostra o diagrama esquemático do pro
blema.

U-na equação simples pode di"r a intensidada do radi¿
ção J a unia altura h sobre a superfície de canada de ãgua
de espessura xQ> cerno a que segue

J = / g —£-9dv (1-7)
V 4irL2

onde v é o volume da camada ativa, g a atividade específica
em KeV/seg cr. , dv=2?rrclrdx. K é descrito pola equação (1-6).

Substituindo e integrando tem-se

J = a -k / âyf o"x7J^ ̂  (1-8)

Notando que a fur.ção exponencial integral é tabelada (Leipur.^
kii» 1965) e dada per

ca

-L("jc)= fo"Xl/t dt «»;:>0 (1-9)

Obtem-se o seguinte resultado para a equação (1-S)

S« i g íxoC-Eií- í¿2)] • (Í£¿l>(l-cj^:> (X

Se a integração com respeito a £ £ realizada de l«h para -m ,
a intensidade ds radiaçãt J (h ,o ,xQ) ê calculada sobre toda
a cacada infinita de á¿ua e tom-se

¿ «g { « 0 K ( - ^>] • *efd-e" V¿)) (1-11)
Aef
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Tsra-ce reste CASO um fato impértante : nao depen
dencia de J ea h. Na verdade, «-.etc f-r.lo so a correto se a
absorção da radiaçíc r.o ?.r, sobre a terra, for negligível pa
T2. valores de h não maiores que 30 m.

Para uma cajnada infiniten.^nte cspossa de absorver»
tes, a intensidade de radiação serã (*„-»• «»)

J(to» " ' • í -

J(h, -) » j og

.(1-12)

(1-13)

Mo caso da uma seção de cacada ativa de espessura

it. e ráio r =(£. - h ) tem-se

J(h, S | gM(h,ro,xo) (!-!«•)

As figuras 2 o 3 r.ostram a relaç-ac entre M e r para hsl m
com respeito a ui*>a camada respectivamente de ãgua e de solo,pa
ra radiações de diferentes energias.

Estudando esses gráficos, pode-se tirar as seguin

tes conclusões :

a) quando a atividade e distribuida uniformemente no absorve
dor» »ondo o mesmo bastante extenso tanto lateralmente co
mo em profundidade, mais de 50% da intensidade da radiação
vea do nível superior da camada (10 cm para água e 5 cm pa
ra solos). Camadas de solos de mais de 20 cm contribuem
coa apenas 15% da intensidade total. Pode-se considerar
então que as castadas de solos de 30 cn de espessura, ou as
canadas de água de kO cm de espessura, são as que contri
buen» quase inteiramente para a intensidade de radiação me
dida na superfície da camada. Este fato no entanto não i»
plica que fontes radioativas situadas a profundidades m&i
ores não possam ser detetadas na superfície, pois una ati,
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vidade naicr pode compensar a absorção da radiação pela ma
teria localizad-i acima da fonte e una fração dessa radia
ção chegar até a superfície, sendo então datetada. •' Pelo
exposto, quando a distribuição da atividade £ uniforme na
camada espessa de absorvedor, a intensidade da • radiação
gana sobre a superfície pode ser calculada através da sim
pies equação

J - a-l X - (Ir -^-) (1-15)
2 ei *

onde io = Cr* + h * )
1 / 2 /

b) com a equação (1-15) e ajuda das fipuras 2 e 3, pode-se de
terminar a dependencia da intensidade srbrc o centro da re_
giio espessa ativa do absorvedor dentre de una* lona de
raio rQ

Quando o *.b sorvo dor e uniformo, so urna fração <Sain
tens idade total de radiação do pente d¿ medida, vem de regiões
de solo ativo para distâncias maiores que % . Vejamos um exes:
pio : para h=l m, re-iões do afcscrvedor afastadas mais de lOrh
do ponto de medida podara contribuir sécente coa 10% da inten

total» e aqueln.n afastadas de P^.ÍS de 20 m, menos que

Salienta-so que estes resultr.ios concordam com os
de Mordemann (196G) nv.c mesmas ccndiçcec da medidas, isto é pa
ra o caso de ser desprezível a abeerç-iío Ia rucüação zana pela
atmosfera (pequena altura acima dr< ŝ -lo terrestre).

>) no caso de merti-ias foitns a umi .'.ltítulc superior r\ 20 m
(caso da espectremotria aérea, por exemplo) deve-se con
siderar n absorção da radiação p¡ama "elo ar, e o equacio
naaento do problem?, torna-se labcri<-3o c eleve ser solucio
nado com o auxílio de um computador (Duvnl, 1971).
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O cbjctiv^ icste trabílh*-- c z ospectromctria gana.
Jo superfície, nã^ ĥ .v.rilo partan*<•• n^oorrsi '-vio ñ.o elaborar en

profundidade r tratamentr dar'.o ao pr

Con P S resultados expostos acins,. conclui-se que,
quando a atividade d?, nqua ou do sole c unif^mc, n, intensida
da para profumUr?'.de niirrcs quc HO en n-ií-n •?. agua e 30 cm T>'i
ra os solos, e pcirr. um raio de superfície ir.r.ior que 10 h, a *L1
tura h sobre o centre de medida c daia r>or

a | c ̂ of MeV/se,ç cm
2 (1-16)

j.i» - Determinação tecrica das variações drs I:rendimentos de
deteção''

0 temo designado aqui ccnr» rendimento de deteç&o c
definido pela equ*çHr

P _ fUE.E-iAS) (1-17)

onde JKE^E+AE) sio cs acontecimcntcs registrados oelo detetor
na faixa de energia compreendida entro E e E+AE;.?1. é a ativi

e do solo analisadr. 0 termo Ií(ErE+AE) é crmrfsto de duas
na forma intc-r?.l

N(E,E+AE)= / A(x)B(x E,E+AE)dr (1-18)
xo

A(x) c a parte relative a intensidade de raii-?.ç5o que che^e. ao
detetor, B(x;E.E+AE) e o têm^ r e l a t i v r̂ que se passa nn
¿etetor propriamente di to , i s to c r que o detater pcmítewver''
na faixa (E,E+âE) a -art ir de espectro / ( x ) . A figura «• «os
tra o significado das -^rtes componentes de í?(E,E*flE).
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Cono foi visto anteriormente a intensidade de radia
ção (termo A(x)) one chc^a ao detetor situado a una altura h
pode ser descrito nela equação (1-13), cue diz respeito a uma
canada ativa infinitanente extensa e profunda-, o que aproxima
damente é o caso das regiões analisadas neste trabalho. £ su
posto aqui que a rcrião analisada c perfeitamente homogênea,
pois a indeoendencia cor>. a altura•, coro ;iã foi dito- só é vali
da nessas condições.

0 secundo termo> B(x-EJü+£E), relativo * ã -deteção
propriamente dita 3 pode ser descrito er uma equação sinplifi
cada do tipo CsD(l-e"ya)S, de abordo com Mordemann (1966), on
de D c a relação entre a superfície do pico de absorção total
(fotoe let rico) considerado e a totalidade da superfície do e£
Dcctro gama obtido na mesma medida. Mcste termo o cotficicri
te D é* aproximadamente proporcional ã relação entre a seção
eficaz de choque para o efeito fotoelétríco e a seção de cho
que para os efeitos fotoelétrico, Corotcn e de criação de pa
res, em conjunto. Na equação aciira, S é s superfície aparente
do detetor, p e o coeficiente de abserção total do cristal
cintilador, a e a espessura média atravesssada pela radiação
incidente.

Assim sendo, c 'rondimente de deteção" vem dado p£

E+AE g

H

isto é

\ • XrfKCl-o-»
ia)8 (1-20)

A equação (1-20) mostra coro o rendimento varia em
função do raeío absorvente (X s f), da energia da partícula inc£
dente (o,K,y,Xef) e da3 dimensões do detetor (a,S). 0 fator



K diminui tanbem embora ait maior £rau. loto explica em parte
o fato de os rendimentos principais de torio» uranio e potas
sio, nas feixas usada? ne:;te trabalho, pera analise, decresce
rea cen o aur.ento da energia, CCT.O visto no início deste capí
tulo.

1.5 *• Estudo teórico dos parámetros da deteção (espectroaetria
gama "in situ") x

A espectrcjnetria gasa, aplicada no campo constitui
um caso de deteção onde o volume da fonte é finito. Os fenô
menos que regen a deteção da radiação pama são conhecidos» o
que permite estudar, através de voa tratamento teórico, os ren
dimentos da deteção nas condições "in situ': (Lcipunskíi, 1965-
Nordenann, 1S66). Poder-sc-ia esperar obter* deste nodo, urna
determinação absoluta desses rendimentos, e talvez evitar o
grande tempo gasto nas difxcies calibrações no campo,nas quais
corre-se o risco de não encontrar cencições ideais ou de não

obter boa precisão.

Infelizmente, o tratamento teórico conduz a um cqua
cionamento cujo grau do dificuldade c bástente alto, e assim
só hipóteses simplificadoras poderio permitir cheger a una con
clusão útil. Este tratamento teórico não vai dispensar » âe
terminação experimental dos rendimentos, mas vai permitir oti
BÍzar as condições de deteção, assim como as condições experi^
nentais das determinações dos rendimentos e das próprias medi
das.

0 tratamento teórico apresentado nos permite obter
as seguintes conclusões :

X - Tamanho do detetor

A superfície transversal S do detetor e a espessu
ra média a atravessada pela radiação incidente no cristal apa
reeem na equação (1-20). sendo fácil notar que o rendimento
cresce com S e a . 0 volume do cristal d-tetor deverá ser o

Baior possível, afim do obt«r-s«s uai rendimento grande, e de au
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mentar as contacer.s (o que pemite raduzir o teapo de duração
da medida). A limitação para aumentar o tananho do cristal de
tetor ven das dificuldades tecnológicas ligadas ao ere se i sen
to de monocrisTrtic do iodoto ce sodio, quo tornan -os pr-ços
nuito altos•

2 - Superfície da zona analisada c altura do dotetor na medida

Observando a equação (1-15) c as figuras 2 c 3» po
de-se estimar a rolação entVc a altura do detetor acioa* do so
lo e o raio da zona analisada. Facilmente verifíca-se que p*
ra un detetor situado a uma altaré h=l m, as regiões afastadas
nais que 10 m do centro do ponto d«. red ida so contribuem coa
10% da intensidade total de radiação. Deste ando poderse user
uma relação simples para determinar o raio da zona enalistd*
que contribui com 90% da intensidade de radiação» dada por

r=10h U 21>

Salienta-se que a relação (1-21) só fornece o raio áã zona ana
lisada que dá una contribuição de 90% ao detetor. Assim o er
t>o introduzido ã mínimo, uma vez que nare r«20h a contribujL
cío e menor que St. Este rcsult-ido •' vílido para solos ou ro
chas homogêneas'.

3 - Independencia cm relação ã altura do detetor ao solo

Oboerva r.o que na equação (1--70) n/ío aparece o ter
no relativo ã altura do detetor acima do solo. Isto implica
an qae os rendimentos determinados não varia» se for audeda e.
altura do detetor ao solo. Pode-se também usar, para napea
inentos de grande escala, a mestna instalação e rendimentos para
espectrometría gama realizada com o detetor a bordo da um a
víão. Neste caso, a altura do dwtutor ao solo sendo bastante
maior em relação ã altura no caso do levantamento da superfí
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cie, deve-se levar ora conta a absorção d-i radiação pela castada

de ar compreendida antre o cristal ¿-.¿tutor c o solo (Duval,

1971).

4 - Profundidade da zena analisada

Da equação (1-20) pode-se obter conclusões sobre a

profur.didcde do ¿in.Tlisc. 0 termo rn-poiir-ávol é

onde v * ¿o coeficiente de absorção do solo ou rocha

sada. Deste modo, conforme decresce w e f cresce a profundi

dade de análise, bem eos», para um nesiro solo ou rocha, a pro

fundidade de análise autnsnta cen a energia do raio gama.
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CAPÍTULO - 2

ÀPAREUIASEK

A instrumentação para a medida da espectrometría p«
ata no ceiapo encinte de ua detetor psra transformar o raio ga
na incidente em sinal elétrico, ura sietena eletrônico para anâ
Use das se sinal, o qual vai p emitir associar a radiação gama
o seu emissor* e um sistema para leitura dessa análise. Mcste
capítulo, três sistemas de instrumentação sio descritos, os
dois primeiros são adquiridos no comercio especializado, c o
terceiro foi construido pelo autor> visando a realização da e«_
pectr^metria gania "in situ".

São tamben discutidos problemas relativos à calibra
ção do sistema utilizado nas medidas.

2.1 - Cadeia de espectrometría gama oara laboratorio

Esta cadeia consta & um dotator de' cintileçãofo
qual pode ter dimensões e formas variadas, que vem em eontsto*>
com o fotocatodo de uma válvula fotomultiplicadora, através de
un acoplador ótico. Em seguida, ligado â saida de sinal do de
tetor, vem um prc-anplific.Tior, com a finalidade de aumentar n
amplitude do sinal de saida do detetor e ao mesmo tempo reaii
zar a adaptação de iir.pedânoia. Tendo o sinal de saida do dc':3
tor recebido esse tratamento, Sle é enviado a um analisador.
Ultimamente só se uf3.i anali3ador multicanal, que cm princípio
tem a seguinte função : o sinal õ transformado pelo circuito
ADC (conversor analógico digital) em ur trem de pulsos de fro
quência constante, c.unctoríütic.i do an.ilisador, c d« durnç/to
proporcional ã altura do pulso de entrada. Esse tren da pul
gos é então selecionado e enviado para o canal correspondent•
/na memoria)» sendo o número do canal proporcional ã amplitude
do pulso. Os analiscdorí s atuais «Io construidos com até 8000
canai»» de número máximo de contagem ígusl * 10 .
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0 resultado ¿o análise ees si::iis pods ter extraído
da aesória do anzlisador se JA c-.rotarse;". ;o, sob e fema de es
pactro de 5E?.\it:;do do pulso, vi: ".o ?-\ 1..1-. do ua oseilescó
pio, seja sob a ferra codific*áa os fita perfurada ou Btagne
tica, seja ainda sob indicação numeric», no sistcaa deciaal de
contagem, por canal. Ucx-se corsincnta par-» registro dos rcsul
tados da análise un teletipo.

Alimentando o conjunto c necessário una fonte de
tensão estabilizada, desde qifee a apõirelnageiü, cm especial a
fotcnultiplicadora, c muito sensível a v-rriaçoes da tensão de
alimentação. /

Un conjunto do tipo acima descrito necessita de u-r?a
potência de alimentação prexino de um kilowatt, e test un cus
to bastante elevado.

Trata-se de tusa aparelhagam pesada, de alta ¿
bilidade, que necessita de un ca3telo de chumbo protetor con o
fim da eliminar o efeito de outras radiações que nao as da
anostra analisada, colocada no seu interior, fi, portanto, ne
cessariamente um equipamento par^ ser utilizado no labórate
rio. Vale ressaltar -nimia a sw\ vercatilidade, podendo reaH
zar a espectrometría ^«13 c;n usa faixa do c-ner^ia que cobre as
radiações emitidas per qualquer isótopo conhecido, t o que de
melhor existe ataalir.er.te em equipenento para realizar a espec
trometria gama de laboratorio.

A figura 5 npresenfc.11 o dic-ifv?.n'.'">- de blocos áñ inst^.
lacio ácima descrita.

2,2 ~ Instrumentação de espoctrometria ^am* p^ra uso no cempo

De um modo geral, n aparelhagem para uso no li»--¿
ratõrio e no campo, possue os rnesnos elomentos básicos da in£
talaçâ° ja descrita» diferindo, todavia, na versatilidade, na
complexidade, e na facilidade de transporte.

A inetalaçSo utilizada neste trabalho possue um do
tetor seroellMinte ao jí citado, como tamben um pré-amplificador

ao outro. A diferença principal esta no analisador
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«ultieanel. Neste caso, o enslisavor usado c do tipo Spectra
zoom con 800 cenáis de analise e somente 200 canais de a n o
ria. Ce tal a?.r.íira cue para o estudo da veia faixa d* radia
ção coa energia entre 0 e 3 HoV, a aolhor calibração possível
e de IS KeV/canal.

Pars extração dos resultados de analise, a instala
çâo possuc uma visualização en victo, semelhante a «na pecu«
na televisão, c também usa impressora> en sis tena decimal, da
contagem por cp.n̂ .1. Ha ^.*abcn a disponibilidade de registrar
os dados da análise cm fita perfúmela. 0 annlisador Spectra
zoom oferece tambara a possibilidade de ter a aliecntação en al̂
ta tensão par/» rL fotomultiplicádor* inserida no próprio -in.ali
sador.

0 rinalisaclor pode ser ?.l:.mcnt--»do coa 115 Volt, ou
por baterias reoarregãveis, por exemplo, com o fia de possibi
litar seu uso campo. Outras características importantes do
analisador Spoctrazoom c ser pouco sensível ã temperatura am
biente e a variação na tensão de alimentação, e possuir ura cu¿
to operacional baixo.

N.*. primeira fase deste trvtljilho foi usado este tipo
de instalação. Atravcs de irwiis de 80 horas de trabalho, foi
possível const-rtar as boas qualidades da aparelhagem. No que
se refere a desvios ¿e calibreção, nunca foi observado mai-e
de 15 KeV de deriva nos espectros. Isto demonstra as boas
qualidades eletrônicas da instalação, uma vez que seu uso ca
geral foi cm condições do ambiente Mst.inte desfavoráveis. No
decorrer deste trabalho sempre foi usado como fonte de aliñen
tação, um grupo gerador portátil marca Honda de 300 W de potên
cia.

Em comniração com a instalação descrita primeiraaen
te» podc~sc imaginT um consumo de enerpie mais reduzido 'para
o equipamento d».1 r.'rrpo.

A figura C apresenta um diagrama em blocos dessa

inrtalaçÃo.
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2.3 - Ur»a iRstruuar.-.ação de «spccti-cr.stric sane para uso no
::íunp©, construida especia-i-.errca para o presente estuco.

Cesto já foi comentado, para realizar a espectros*
tria gama no canpo, as exigencias en tíraos de analisador, são
poucas e simples, una vez que no campo sô são detetados três
isótopos radioativos naturais. Por ivto, foi idealizado obter
os espectros» no canpo» sócente ezi tres faixas, correspondendo
às contribuições des três isótopos "radioativos naturais. 0 ana
lisador, para poder realizar esse tipa de medida, basta pos_
suir três canais. /

£ ainda necessários a qualquer aparelhagem, que t2
nha seu uso restrito ao canpo, ter determinadas característi^
cas, como : ser portátil, ser resistente ao choque, ser inseri
sível as variances n* tensão de slimenteçâo, ser de fácil ir/inu
tenção.

A instalação descrita a seguir foi idealizada para
satisfazer aos requisitos RCRCionados.

2.3.1 - Descrição áo equipamento

Os elementos básicos deste equipamento são os me£

0O8 já descritos Anteriormente, c poden ser discriminados as

sim :

1 - Um detetor con crist?.l de NnKTl) de 10 x 9 cm, associa
do a uma fotonultiplicadora RCA-8C55. |

2 - Um pre-amplificidor, neste caso transformado em amplify
endor anexado no *nali.sndor de tvír, f/iix.ic.

3 - Gerador marca Honda de 300 W

% - Fonte de alta toneáo para a fotojnultiplicadora.dc 3000 V,
marca Ortec modelo ^56.

5 •• Cavcta analísadora (analisador multicanal) construida no
laboratório de eletrônica*
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6 - Três escalíir.strosj marca Ortac, r.o£elo U30, com capacida
de de etc IO6 conta*¿ns, p ^ a o registro dos dados.

7 - Cono acessório existe ua* quarts faixa» usada para c a H
bração da gaveta anslisadora, no campo.

A gaveta ¿nalisadora, os crrcalímotros, a fonte de
alta tensão c o circuito de calibraçf.o s~.c ¿grupados ca ua
chassis de alimentação, merca Ortec modelo H01A, o qual te»
a função de fornecer as tcnsÜcs continuas de alimentação. A
instalação c portátil, pois tem vm peso total inferior a 30 kg
e volune pequeno. Con excessão d/> detetor, devido ã fotowul
tiplicadora, a instalação resiste razoavelmente aos choques,
e varia pouco cor. a temperatura. 0 custo operacional é bas
tante baixo, una vez que a aparelhagem não necessita mais que
150 W de potencia.

A figure. 7 mostra o diagram en blocos da inst^.l^
ção acima de&crita.

2.3.2 • Princípio dv.< funcionamento da g^.vota an.ilicadora

Os pulsas provenientes da fotcnultiplicadora do de
tetor vão â gaveta enalisadora, passando em primeira etapa en
um amplificador de alta impodância de ¿¡ntr.idí». e baixa impedân
cia de saída, a qual realiza a adaptação con a. baixa imped£n
cia de entrada do circuito analisador propriamente dito. 0 ga
nho é» no máximo, de 150, ajustável por :«.cio de um controle de
10 posições que permito acréscimos da 15 cr. 15, c um contrp
lc fino atraves de um potenciómetro. O amplificador fornece
na saída pulsos de 11 volt no rüxímo, C-T;C um quo cio saturo.
Duvido ao altas realim.:nt.?.çõcn. no -imp] li teu ler, o pnnho inde
pende de variações de temperatura c da tonsio de alimentação.

Após recebido esta tratamento, os pulsos são envia
¿os ao circuito analisador. Esse circuito consta de dois for
madores de pulsos (monoestáveis), dois discriminadores, una
anticoincidcncia e uri formador de caída-, o qual & acoplado ao

cscalí»9tro. Os circuitos citados são montados em uma só pia
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queta, aqui desigíi.iíia de ^lafjueta lenice, a.-til Isadora. Nesta
plequeta analisadorn existe uni circuito pari alimentação» a
qual fornece as ter.soas necessárias aos circuitos desta plaque
ta axialisadora, utilizando as tensões da • 12 volt e - 12 volt
forneci ias pelo chassis de alimentação.

A escala escolhida para a relação linear entre ener
gia e tensão foi dc 1 MeV para 3 volt. Os pulsos vindos do ara
plificador são discriminados pelas tensões dc cada faixa a
ser analisada, levando cn conta a relação tensSo-energia já ei
tp.da.

As saídas dos diccrimiivídorcs são acopladas direta
mente a dois formadores, também superior e inferior. Para que
um pulso possa disparar os formadores õ necessário que sua ten
são de pico seja igual ou maior quo a tensão de discriminação,
a qual está relacionada as amplitudes dos pulsos (energia de
emissão) a serem analisados, uma vez quo es tensões dos discri
minadores são os limites da faixa a ser analisada e a diferen
ça dessas tensões corresponde segundo ?. escala tensão/enex-gia
â largura án f?.ixa àc: energia em analisa. As faixas escolM
das são :

0,63 MeV a 0,69 ifeV., faixa do Cs-137
1,30 MeV a 1,60 MeV, faixa do K-«*0

1,60 MeV a 1,90 KoV, faixa do U-238
2,30 MeV a 2,90 MoV, f*ixa do Th-232

A faixa do Cs-137 e usada pp.ra a calibração da pia
queta analisadora. Os pulsos dos foirvdores são positivos,tem
amplitude de 5 volt, o a duração dos milnos do formador infe-
rior « dc 25 piicroscj-undos c do form-n»ior superior é" dc a,l
guns microsegundos ma5.s longa, condição que possibilita o bom
funcionamento do oict-:M dc anticoincid. ncii. Estas durações
de pulsos foram escolhidas do maneira que permitem a análise
¿e mais de 30000 pulsos periódicos por sepundo.

Os pulsos são levados doo disciiminr.áore3 ao sistema
dc anticoincidência e este, por sua vez} elimina os pulsos qua
não estão compreendidos entre os limiares das faixas acima men
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cionadas. Se algum pulso tiver uma amplitude intermediaria
cos limiares, o sistema de anticoincidencia produz um pulso de
2S microsegundos negativo que é levado ao formador de saída.
Este por sua vez produz um pulso saturado positivo de 300 mi
crosegundos e 5 volt de amplitude que é* levado «o escalimetro.

Nas figuras 8,9 e 10 tem-se -os circuitos em deta
lhes.

2.3.3 - Calibraçao das faixa* de energia

Para a calibraçao de energia foram simulados pulsos
de fotomultiplicadora com auxílio de un gerador de sinais ou
jos tempos de subida, descida e de duração, correspondiam qua
se que exatamente ao? pulsos reais. Esses pulsos foram envia
dos simultaneamente t.o analisador de três faixas e «o analisa
dor Spectrazoom.

Fazendo a calibraçao do Spectrazoom segundo a relação
tensão/energia, pode-se saber exatamente os limites de cada ja
nela através do vídeo do analisador Spectrazoom (cono também
pela impressora numérica); variando a amplitude dos pulsos do
gerador, pode-se varrer toda a faixa de análise. Para c a H
brar janelas e limiares, existem helipots (potenciómetro de
ajuste fino), que permitem um ajuste preciso. Em seguida, o
gerador de sinais é substituido pelo detetor e, através das
emissões radioativas de uma fonte conhecida, é ajustado o ga
nho do amplificador para atender a relação tensão/energia.

Para eliminar possíveis derivas no ganho da cadeia
de deteção (derivas da alta tensão, do ganho da fotomultiplica
dora, dos limiares dis faixas, etc) utiliza-se, como referen
dal» uma faixa centrada no pico do absorção total .do césio
137 (Of662 MeV). Uma fonte de césio 137 c colocada diretamen
f sobra o cristal detetor,* os pulsos referentes ao pico de
absorção, contidos na faixa de referenda, são integrados afia
d« se ler ta um voltímetro a taxa de contagem correspondente.
Kegula-st o ganho geral da cadeia, para dar um registro de con
tags» máxima e assim centrar o pico de absorção total do césio

l 37, no saio da faixa. Devido a linearidade do amplificador e
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ta calibração inicial das outras fíiix̂ s (pelos potenciómetros
le precisão), a calibração por meio da fonte d* césio 137 é
rálida para toda a extensão do espectro. Ressalta-se que, a
¡alibraçio que se realiza com a fonte de césio 137 é
¡amenté para corrigir derivas durante os trabalhos d«
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CAPÍTDLO - 3

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DOS "RENDIMENTOSi: E APLICAÇÃO DO

MÉTODO AO MAPEAMENTO DE UMA JAZIDA DE APATITA.

3.1 - Escolto. úU faixa de análise

Na figura 11 apresentamos espectros gama realizados
no campo, mostrando a deteção das emissões características do
potássio - «»0, de urânio e do torio.

Devido aos diferentes raios ^ama emitidos pelos H
lhos do urânio e tõrio e tambán aos modos de interação da ra
diaçâo gama com a matéria (efeito fotoelétrico, Compton, etc),
esses espectros são bastante complexos. Somente o espectro do
potássio apresenta um único pico de absorção total a 1,1S MeV.

Sc a zona analisada tivesse semente um elemento ra
dioativo, a medida da atividade gana saria relacionada direta
mente ao conteúdo de radioelemento. Para elementos como ura
nío e tório, os raios gama úteis são emitidos pelos seus fí
lhos. então, em primeiro lugar, para determinar o conteúdo em
radioelementos tem-se que ter o equilibrio entre os radioisóto
pos pais e filhos. Felizmente, cm todas as zonas usadas para
cal ibracio desta aparelhagem, dado as condições geológicas (ro
chas cristalinas antigas pouco fissuradas), provavelmente o
equilíbrio radioativo está estabelecido. Já no caso dos so
los, a mesma hipótese não parece válida, por serem os solos
permeáveis aos gases» como o radon e o toron. Experiências
realizadas por Servant (19S8) sobre a saida do radon dos solos
não mostram desequilíbrio notável, ao ponto de prejudicar as
medidas por espectrometría gama feitas através dos descenden
tes do urânio e do torio, embora a saida do radon ou do toron
não sejam desprezíveis.

Assim sendo, para amostras contendo mais de um ra
diotlemento, medidas devem ser feitas cm tantas regiões do ••
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pectro, quantos são os radioelencntos a serem determinados. Co
mo se necessita calcular o ~otãs3ic, c urânio e o torio, esco
lhe-se três regiões do espectro, par« realizar as medidas,pois
tem-se três equações com três incognitas. Estas últimas vão
relacionar a taxa de contagem com as concentrações de «leñen
tos.

Como se vG na figura 11 muitos picos de absorção
total do potássio, do urânio e do tório são facilmente identi_
ficãveis. Os picos abaixo de 1 f*eV-podem ser bastante «asea
rados pela atividade 'So zircônio-95 c <to niôbio-95 que são <¿
missores Rana, produtos de fissão Originados nas explosões nu
cleares atmosféricas. Eles se encontram na atmosfera e n e ei
nada superficial dos solos e rochas. Este problema aparece
principalmente quando há explosões nucleares em mesma latitu
de que o ponto observado. Vê-se logo que medidas confinadas
nesta região de energia teriam problemas relativos a precisão
dessas medidas. De um nodo geral, medidas devem ser feitas em
três regiões distintas do espectro, convenientemente escolM
das, com a condição de no cquacionanento não ter duas equações
proporcionais. Cabe então escolher tres regiões onde os pro
bleroas sejam menores scn perda de precisão. Hurley (19S6) es
colheu três rc/úões nas quais sempre SL encontra o potássio,
o urânio e o tório. Infelizmente as equações resultantes eram
muito complexas.

Em vista dos problemas citados anteriormente, esco
lhe-se três regiões distintas, em que um dos três elementos ra
dioativos naturais, entre com valor de contagem bem superior
ao dos outros dois elementos.

Estudando principalmente as famílias do urânio e do

tório» acha-se como ótimas as seguintes regiões de análise :

1,30 MeV ã 1,60 MeV- 1,60 HeV a 1,90 MeV- 2,30 MeV á 2,90 McV
correspondendo, respectivamente, ãs contribuições maiores do
potássio, do urânio e do tório. Essss regiões de estudo do os
pectro concordam com trabalhos realizados por Doig (1967) o
por Adams (196"O. Verifica-se que na primeira região existe
príncipalniente a contribuição do fotópico do potássio e Compton



-2?-

do õrio; na terceira, existe sonente a contribuiçio do foto
pico do torio. Con essas faixas, a perturbação possível devi
da ao zircônio-95 e ao nióbio-95 foi eliminada.

0 potassio-*0 so emite un raio fama de 1,%S Me?.
COBO «ostra» as tabelas II e III, dadas a seguir, o tório e o
urânio não sao diretamente emissores ganas, mas sim seus
cendentes.

TABELA - II
\

Principais raios emitidos por f i l iação do torio em
equilíbrio radioativos e as respectivas abundancias

Energia CfeV)

O,2«»0
0,277
0,300
0,511
0,583
0,729

0,829
2,615

M9 de ga*!taŝ por
des integração

0,H02
0,023
0,031
0,08<»
0,310
0,059
0,053
0,361

TABELA - III

Principais raios emitidos por filiação do urânio e
do radio, em equilíbrio radioativo e suas abundanci-
as respectivas.

Energia (MeV)

0,2*1
0,29U
0,350
0,607
0,766
0,933
1,120
1,238
1,379
1,761
2.198

V9 de gamas por
desintegração

0,115
0,253
0,1*50
0,653
0,065
0,067
0,206
0,063
0,06i»
0,259
0.07U
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Nessas tabelas estão indicados os prii.ripai? eri«seres (ama
dos descendentes do tório e do urânio> as energias dessas ra
diações e a relação percentual '.relativa ao decaimento do pai).
Com freqüência essas radiações :So referidas como emissões ga
ma do tõrio ou do urânio.

Para o caso do tõrio 232 existen duas possibilida
des : os fotopico* d« 0,58 HeV e da 2, €2 HeV. A amplitude des
ses picos são de aesna grandeza- mas existe uma completa falta
de interferência do potássio >e do urânio no fotopico de
2,62 NéV. Este fato nos levou a escolher a região desta valor
para análise.

No caso do urânio, ambos fotopicos a*. 1,76 HeV e
2,19 HeV apresentam perturbação devido ao tõrio. Contudo essa
perturbação e menor para o pico de 1,76 MeV, ben como sua am
plitude e msior que a do outro fotopico. Por essas razões foi
escolhido para análise a região com centro no valor 1,76 MeV.

3.2 - Otimização das larguras das faixas

Quanto a largura do canal, também chamado aqui de
largura de faixe ou região de analiso, deve-se levar em conta
que é necessário ter una boa taxa de contagem para se ter uma
boa estatístien. Mis unn alta t.txa dw cont-^cm, inclui taabcn
m a alta proporção de contribuição de outros radioelementos.De
ve-se levar ainds em conta as variações de posição do fotopico,
devido a deriva' temporárias na eletrônica do instrumental .Ten
do esses fatos nt conta, ume largura de censl d* '300 KeV e
600 KeV é considerada ótima por Adams (1964) a Doig (lfS7).
Ho apêndice I» pode-se verificar os testas realizados, com a
ajuda de um analisador multicanal.

Deste modo foram escolhidas as faixas de análise
centradas respectivamente em 1,*6 J*cV, 1,76 HeV e 2,$2 MeV,
com largura de 300 KeV para o potássio c urânio e 600 !CeV pa
ra tório. rbi aumentada a largura da faixa do torio, para ter
vaa boa estatística, una ves que nesta zorv r.ão há perturba
âo de outros emissores.



3.3 - Equações relacionando as contagens nas faixas
teores

Devido a natureza quântica da radiação gam*» as com
tagens nas varias regiões de um espectro fama são funções ljl
neares dos teores dos emissores gana a serem analisados. Pars
obter medidas de boa qualidade, a região escolhida no espectro
para a medida do teor en UP ̂emissor gana, será uva região onde
a sua- maior contribuição apresenta "se sob foras da un pico fo
toelétrico. Infelizmente, devido aos efeitos Ooapton • ds cri
ação de pares, acontece que as regiões escolhidas podsa coa
proender contribuições alheias, oriundas d«¿ radiação gsaa pro
veniente de um outro erdssor de energia maior.

0 nene ^nado justifica a existência do sistema de
equação, abaixo apresentado, onde as contagens são funções li
neares dos teores intervindo nas várias faixas escolhidas.

V Mnl* "li™ ( 3 l )

N2 = Fp2* R21 T h * R22 U <3"2)

3 OJ 31 3/ 33

Onde N1,N2,N3 são as contagens nas
R 3 3 são os rendimentos conforme definição dada no item l.i.pa
rt as contribuições de cada radioelemento- ü,KTh são as con
centrações* Wpi»f*P2'^p3

 8*° °8 ter»°« de movimento próprio,
conforme definidos no item a seguir.

Para uma boa precisão nos valores dos teores, assim
deduzidos, deve-se dnr grande atenção n determinação dos cos
ficientes dos rendimentos.

Em seguida dã-se uma descriçio das técnicas ds

e método de cálculos para essa determinação.
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3.» - Movimento próprio do detetor usado no campo

As contagens
p3'

vistas nas «quações
(3-1), (3-2) e (3-3). foras designadas^coao 'moviaento pro

prio" da instalação nas diversas regiões do espectro. Neste

caso, não há sentido ca falar de ruídc de fundo da instalação,

orne. vez que no campo se fax estudo da radiação total aabiente.

0 "movimento próorio1 é* considerado, cono a atividade detetada

pelo detetor nas condições noraais de uso, situado sobre ter

reno privado de elementos radioativos. A contaren residual

nessa experiência (imaginaria, una vez que supõe-se terrenos

ssa eleaentos radioativos), conpreendc duas origens : a radio

atividade ligada aos eleaentos do detetor (impurezas do cri¿

tal Mal(TI), potássio do vidro da fotomultinlicedora, etc) e a

contribuição cósmica detetada pelo detetor ao nível do aar(prin

cipalaente a radiação côsnica secundária -muons, radiação gana

e beta da cascata cósmica).

Utilizou-se na determinação do movimento próprio li

gado ao detetor, una blingagea cuja espessura consistiu em*

20 ca de chumbo e 5 cr de ferro, no interior do qual foi colo

cado o detetor.

Os valores indicados na tabela IV para o movimento

próprio, assin determinados, compreendem a parte da radioati_

vidade ligada ao detetor, uma fração atenuada da contribuição

cósmica e uma fração residual da radioatividade ambiente, ou

proveniente do próprio castelo de chumbo.

TABELA - IV

Resultados do estudo sobre movimento

próprio.

r
a
1
X
a

Proteção

Ferro

Chumbo

Torio
Urânio
Potássio

experiência
0 ca
IS ca
•» c a

cph

900
1100

2*00

castelo de
chumbo

5 ca
0 ca

16 cm

cph
300
400
9S0
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Essis experiencias simólas n?c D emiten separar as
varias contribuições. Apôs a estimcçèo da orden de grandeza
da contribuição cósmica para un cristal do um mesao tamanho
que aquele usado nesse trabalho, 0,7 a 2,2 cph/lS KeV entre
2,6 a 1,5 MeV, ao nível de mar, no equador geomagnético, según
do os resultados de Chesselot (1966), resolveu-se ficar provi
seriamente com os resultados da última coluna da tabela IV, co
mo movimento próprio de detutor (incluindo ?. contribuição cós
mica). Justifica-se esta decisão, devido a mesrw órdem de
grandeza da radioatividade residual ambiente dentro do castelo
de chumbo e a contribuição cósmica, nas condições regionais
das medidas "in situ \ Os erros sobre esses valores do movi
mentó próprio são então elevados, o que aparece nos calcule*
dos erros usados na dotorminaç-no dos toarei pelo método ".•:
situ" (apéndice II) por outro lado estes erros não prejudi
cam os resultados das nodidas, urna vez que sobre os terrenos
habitualmente encontrados os movimentos próprio representa»
uma fração fraca das contagens registradas nos picos analisa
dos.

Esses resultados são considerados étimos, pois ape
nas representam uma fração pequena das contagens totais das
respectivas faixas. Podcria-se melhorar esses resultados prin
cipalmente nn faixa 3 (potássio), levando em conta que a foto
tnultiplicadora do detetor possui somente janela de quartzo. Ca
so fosse colocada a fotomultiplicadora em invólucro totalmente
de quartzo, o valor de V, 3 seria bis canto reduzido. Os espec
tros mostrados nas figuras 12 e 13 são de uma fotomultiplic¿
dora com janela de qusrtzo-8055 RCA, idêntica ã do detetor usa
do nesse projeto, e de uma fotomultiplicadora em invólucro to
talmente de quartzo-54 UVP. As duas fotonultiplicadoras são
de idêntico volume, e os espectros realizados nas mesmas con
dições. Pode-se notar facilmente que na região tris, para a
fotomultiplicadora 54 UVP, a contribuição c bastante inferior
a da 8055 RCA. Sendo todavia os movimentos próprios quase in
significante em relação as contagens totais, o mesmo detetor
foi considerado pára este trabalho de ótima qualidade.
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3.5 - Lugares convenientes para as calibrações - Requisitos

Os pontes de rtedida que são usados nas calibrações,
eu seja, a determinação dos rendimentos, deve ser escolhidos
observando-se obrigatoriamente certas regras. Como foi vi£
to em capítulo antarif-r, a geometria deve ser sempre a mesma.
Neste caso, foi escolhida a geometria 2TT e sempre mantida. Ls
to quer dizer que, em primeira, aproximação, os pontos d* ç a H
bração devem ser planos. Para se ter sempre a mesma geometria
deve-se também manter o detetor a una nesma altura do solo.Pa
ra isso usou-se um mono pé, onde o'detetor fica a 1 metro do
solo, correspondendo a uma área de analise de 10 m de raio» p*
ra uma contribuição de contagem de 90%, como pode ser calculo
do através a equação (1-15).

Outro ponto muito importante para a calibração ê a
homogeneidade da repião analisada no que diz respeito àsemi£
soes radioativas e outras características do solo como absor
ção da radiação gama, densidade. No caso ideal para essas ca
librações as fontes deveriam ser material radioativo homogênea
mente misturados em solo ou, por exemplo, ter uma plataforma
espessa de cimento, com fonte radioativa distribuida uniforme
mente nela. Também o solo deveria apresentar a mesma absorção
em todos os pontos, para se ter uma atenuação equivalente em
toda ãrea. Como este tipo de fonte representando uma geome
tria de superfície infinita é praticamente impossivel de obter
no laboratorio, resolveu-se encontrá-la no próprio campo.

Para verificar, no campo, a honogeneidade aparente
da repartição dos emissores gama naturais, foi usado um cint^
lômetro tipo SPP3 (fabricação SRAT). Centrado sobre o ponto
escolhido, uri círculo de 10 m de raio foi traçado. Dentro des
te círculo (qie contribui com 90% das emissões totais registra
das pelo detetor) mmerosas medidas da atividade total foram
feitas, com o cintilômetro a uma altura média de 60 cm.

A seguir foram recolhidas quatro amostras em pontos
distantes do lagar onde está o detetor de cinco metros, e uma
amostra justamente abaixo do detetor. Essas amostras foram r«
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colhidas uniformemente no círculo de raio 5 m. A profundidad*
de coleta é* de no máximo 15 en, cm correlação COB a profundi
dade de análise do detetor como visto no capítulo 1.

Essas cinco amostras foram usadas para verificar
a homogeneidade da distribuição do urânio, torio o potássio.
Para isso foi realizada a espectrometria gana no laboratório
dessas amostras. Isto permite ter a certeza quo A honogeneida
de dos elementos radioativos naturais ê boa> enquanto o contrô
le feito pelo cintilômetro.Má soments uma indicação da con±
tânciá da atividade gama global. Além disso, como será visto
mais adiante a seleção dos pontos/rebínente usados para a cali
bracio, foi feita através de critérios matemáticos definidos,
baseados sobre desvies entre os resultados.

3.6 - Alguns aspectos geológicos das zonas usadas para a
calibração.

Foram selecionadas quatro zonas de estudo, con di
ferentes concentrações de potássio, uranio e torio. Para este
fim foram procuradas zonas onde um dos elementos radioativos
fosse preponderante e onde a estrutura geológica indicasse una
distribuição próxima da homogênea.

As zonas escolhidas foran: Recôncavo(formação Ilhas,
Candeias e São Sebastião), Santo Amaro, Gavião, Capim Grosso.

A área situada em Capim Grosso, distrito de Jccobi
na, foi analisada por espectrometría gana "in situ" sobre a
formação Capim Grosso, que é um pacote sedimentar de arenitos
grosseiros a conglomerãticos na base, atingindo uma espessura
de até HO m localmente, e que, segundo Neves (1969), pertence
ao terciario superior. Estas areias, assim segundo o mesmo au
tor, são formadas por material fornecido pelas rochas que for
mam o arcabouço regional adjacente, sendo constituida- de
quartzo, essencialmente, sub-arredondados e sub-tngulares indi,
cando pouco transporte. Trata-se de uma formação bastante ho
nogenea com esparces mudanças de fácies, onde a fração sílti



ca argilosa varia de 15% a <*0% (Neves, ibd).

A radioatividade desta área setá associada provavel^
mente a fração pesada onde ocorrem minerais de ilmenita, nona
zita, e a apatita onde a presença de tôrio foi confirmada em
elevados teores, principalmente na área vizinha ã ocorrência
desta formação (Capia Grosso) em Gavião. Uma segunda possibi
lidade é a incorporação dos elementos radioativos naturais nas
argilas-minerais. componentes da fração fina destas areias, fa
to este confirmado nos espectros gama dos sedimentos argilosos
<ja bacia do Recôncavo. (Barreto et alj 1S72).

A afea de Gavião, que ? descrita mais detalhadamen
te no item (3.9) c constituida por rochas metantõrficas e u¿
trametamõrficas do tipo gnaisses graníticos e quartzo feld£
páticos, granulitos c migmatitos.

Ha Bacia do Recôncavo foram realizados espectros so
bre sedimentos das formações São Sebastião, Ilhas e Candeias,
principalmente nos afloramentos mais homogêneos de terrenos
pertencentes aos municípios de Lamarão, Candeias e Santo Ama
ro da Purificação.

Nos pontes onde foram realizados espectros gama "in
situ" sobre a formação Sao ¿ebastião, a litologia consiste de
arenitos muito grosseiros a grosseiros, e nas formações Ilhas
e Candeias, a litologia consiste de folhelho ou solo argiloso,
os últimos da alteração dos folhelhos, sendo a motimorilonita
a principal argila componente do solo, no caso dos pontos loca
lizados no município de Santo Amaro a ílita c caulinita nos
demais pontos (Candeias, São Francisco do Conde) fora deste nu
nicípio.

3.7 - Dados para a calibração

Nas zonas mencionadas no item 3.6 foram seleciona
dos três pontos que apresentavam condições ótimas para a cali
bracio. Nao é necessário um grande número de pontos de cali



braçao, mas sim pontos que apresentem
sua vizinhança.
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homogeneidade, cm

As tabeles V e VI dadíis a seguir» mostra» respecti

vãmente resultados das contagens, nas três regiões dos espec

tros, realizados nos pontos de calibr?.ção no campo e da espec

trometria gama de lcboratôrio utilizante amostras.

TABELA - V

fedidas da c?.libração -cont^sns no campe

N? ponto

1

2

3

i»

5

6

7

8 (G*>

9

10

11 (§*>

12 (S*)

13

Faixa-1 (cph)

1725

19431

7719

1300

12063

85832

201+07

11179

9019

13233

13766

12144

15088

Faixa-2 (cph)

3189

5600

7831

1563

12211

63519

17111*

125'»1

9749

25389

13122

126 35

12376

Faixa-3 (cph) j

U515

13465

132t(5

2563

371i»7

15S622
45684

U5571

44592

39792

28728
34219

34032

(8*) Pontos usados na calibração

Kota-duração das medidas: 20 ninutos• duas medidas em

ponto;
Os dados apresentados são médias das medidas.

cada

Os três pontos selecionados, de um total de treze,

como sendo os que melhor preenchem os requisitos para ponto

de calibração foram os de n98 8, 11 e 12 nas tabela» V e VI.

En relação ao pento n9 9, excluido da seleção, houve proble
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TABELA - VI

fedidas de calibração

1

2

3

if

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Amostra

SPP3-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppn)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
UCppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
U(pom)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%>

-

SPP3.-cph
Th(ppm)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Th(ppin)
U(ppm)
K(%)

SPP3-cph
Thippm)
U(ppn)
K(%)

A
20
1,5
0,6
0-r3

50
14
0 9
03

27
5,3
0,6
0 2

22

9,7
0,6
0,7

220
87.5
0,8
2,2

60
15,3
0;3
0,8

39
8,9
1,9
0,9

9,8

I»1»

-

45
10,6
0,5
0,5

«5
9,3
0,6
0,6

45
13,4
0,4
0,5

B

«•5
15,5
1
0,3

2 5 \6,4N

5
0,1

23

50
12,2
S
0,8

180
59,5
0,5
2,1

64
20,3
S
0,7

40
9,5
I,1»
0,9

36
9,6

1.3

45
8,6
0,7
0,3

W
9,3
0,8
0,6

«•0
1!>,7
0,2
0,5

C

45
11
0,8
0,3

22
4,6.
S
§

47
6,9
1,6
0,8

170
76
S
2,5

62
14,8
0,7
0,5

38
8,1
1,3
0,8

36
10,9
1,2
1,4

•-

US
11
0,7
0.4

47
9,6
1,2
0,7

40
12,8
0,6
0,5

D

SO
15,7
0 6
0,4

20
5,0
0.3
0,1

25

48
7,6
0,8
0,7

220
70
C>3
2,3

57
19,5
5
059

40
8,5
1,5
0.9

33
9
1,9
1,1

-

45
10,3
1>2
0,4

45
11
0,9
0.6

40
12,8
0,4
0,5

E

50
17
1
0,4

25

»,o
0,1

22

53
16,2
S
0,5

200
75,5
3,8
2,3

60
8,3
0,1
0,2

38
8,3
1,3
0,9

36
9,9
1,6
1.1

-

45
11
0,9
0.5

U7

M
o,i

45
14,3
0,1
V .

TM

14,6
0,8
0,4

5,1

-

10,5

0,7

73,7

2,3

15,6

0,6

8,7
1,5
0,9

9,9
1,1»
1.»

-

10,»
0,9

°,*
9,i
0,f
0,6

13,7

0,6

18%
17%
30%

16%

••
- t

33%

6%

174

6%

30%

60%

$%"
14%
5%

7%
30%
5%

-

9%
30%
20%

6%
30%
20%

•%
5i»%
10%

TM-Tect» medio
§ - Fora da sensibilidade

DOT-Desvio Quadratico medio
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mas eletrônicos com a, aparelhagem, perdendo contagens nas fa¿
xas 1 e 2, c que pede ser verificado por comparação com outro
ponto qualquer.

A tabela VI apresenta, alem dos resultados de espec
tronetria gana de laboratório, os teores medios (sobre as cin
co amostras) e os desvios quadráticos médios relativos à re
partição dessas medidas por elenanto. Nesses desvios há a par
ticipaçao das flutuações sobre os teores encontrados nos pon
tos A,B,C,D,E vizinhos ao \>cntc de medida "in situ". As medi
das de laboratório senío realizadas n̂ .s mesmas condições, os
maiores desvios indicam umi não honoguneâdadc bastante nítida
dos terrenos explorados. Foram assim eliminados dez pontos pa
ra fins de calibrsção.

Vale ainda ressaltar, com base em resultados expe
rimentais, que os pontos bons para fins de calibraçao resulta
ram ser aqueles cujos desvios quadraticos médios tem como limjL
te superior pir* o tr'rio 10%, p-iri o uríni^ 30% c para o pota£
sio 20%. Note-se que o desvio relativo ao tório é menor, pois
se assim não fosse., haveria um prejuízo sobre a determinação
de todos os rendimentos. Este fato podo ser notado, verifican
do que a concentração do tório apareça em todo o sistema de
equação (3-1), (3 2), (3-3). Par?, o urânio e o potássio sabe-
se que a espectrort. tria gan?. no lr.boritrrio apresenta interfe_
rências do tório, n.is faixas ou nos pices usr.dos na determina
ção dos citados elementos. Isto implica em flutuações maiores
c assim um desvio quadratic© médio naicr para o urânio e o po
tássio. Devido a este fato, o critério de seleção dos pontos,
com relação a esses dois elementos, foi menos severo (20% e
301, respectivamente, para o potássio e urânio).

Deve ser lembrado que nos nentos selecionados» tan

bem foi verificado o problema de geometria 2w em um raio de pe

Io menos 20 metros.

Nas Mbclas IV e V os valores de NjjN^Nj.K.U^h re
sultam da medida no campo (afim de calibraçao) e no laberató
rio. Assim obtem-se três equações do tipo de sistema (3-1),
(3 2), (3-3), por ponte de medida (no cas^, os três pontos se
lecionados). Os dados relativos aos três pontos selecionados
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dâo então nove equações. Sabe-so que o número de incognitas
é somente de seis (os 6 termos de rendimento) una ves que os
tros termos de movimento próprio foram considerados como conhe
cides (ver item 3.U). No item seguinte, vai-se mostrar como
foi resolvido esto sistema pelo método dos mínimos quadrados .
Embora que o núnoro de equações (9) foi apenas superior ao
número de incógnitas (6), o mutedo dos mínimos quadrados foi
usado, devido a sua capacidade de resolver casos mais gerais
(maior número de equaçcds provenientes de um número maior de
pontos selecionados, cem o mesmo número de incógnitas).

3.8 - Equacionamcnto dos mínimos quadrados para determinação

dos "rendimentos •'.

Para ?. determinação des 'rendimentosw, pode-se apli
car o método dos mínimos quadrados nas equações (2-1), (2-2),
(2-3), segundo Lee (1967), obtendo c seguinte sistema de equa
ções.

R11 E T híi " E ( Nli T hli ) =

R 2 1 E T h í i * R22 E ( T hli Ü2i)"rCÍI2iThli) s ° (3"5>

R22 l U*. • R21 >:(Thu U2i)-E(N2.U2i) = 0 (3-6)

.* R32 r(Thu U2i)-«N3íTh1.)> R33 ̂ . l ^ ) S 0 (3-7)

N22i 4 R31E(Thli

R33 E K3i + R3lE<Thli
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onde Mii»N2i»N3i: s*° a s ^ontageni líquidas nas faixas» ou

ainda* a contagem total menos os valores do movimento pró

prio. Thii»U2i»K3i s*° o s teôres en torio, urânio e potâs

sio, respectivamente.

A equaçlo (3-»O fornece cono resultado a constante

R22; o conjunto de equações (3-5) e (3-6) dão as constantes
R22 e R21: e ° c o n 3 u n t o de equações (3-7),(3-8) e (3-9), as

constantes R33>R32>R3i* \

Deste nodo tem-se os seguintes valores para os "ren
dimentos" :

faixa 1 : Rii= 1200 cph/ppn?

faixa 2 : R22= 1900 cph/ppm R21= 1100 cph/ppm

faixa 3 : R33=32000 cph/ppn R32= 5800 cph/ppm R..s900 cph/ppm

Salienta -se que estes valores nos fornecem "rendi

mentos" provisórios, os quais poden ser melhorados oom uma

maior precisão das medidas dos teores dos elementos radioati

vos naturais como por exemplo através a absorção atômica, at:L

vação por neutrons atrasados, etc.

3.9 - Aplicação do método ao mapeamento de uma jazida de apa

tita.

Para demonstrar a aplicabilidade do método e fazer

um teste final com a aparelhagem construida no decorrer deste-

trabalho resolveu-se realizar perfilanens em uma área jã conhe

cida geológicamente;. Como poderá ser notado, os resultados

obtidos foram ótimos, uma vez que 03 perfis realizados conoor

daram satisfatoriamente com a geologia da região estudada.

Alguns aspectos geológicos

A região escolhida situa-se em Gavião, distrito de

Riachão de Jacuíps. Esta região foi escolhida principalmente



porque apresenta uma anonalia radioativa bastante extensa e
também porque é razoavelmente plana, servindo perfeitamente pa
ra uma área de testos, conforme roques i tos mencionados no itera
3.5.

A região c constituida por rochas metamórficas e
ultrametamõrficas do tipo gnaisses graníticos quartzofeldspáti
cos, granulitos e mignatitos, freqüentemente cortando-os dî
quês de pegmatito e piroxenitos-, e cortando indiferentemente
os diferentes tipos de rocha* foram_identificados diques de
diabásio.

Nesta região encontram-se jazidas de apatita, duas
das quais já estiveram em fase de exploração (conhecidas na re_
gião por Mina de Apolônio e de Apolinário). A apatita encon
tra-se encaixada nas rochas gnaissicas no contato com rochas
do tipo tactito, de cor esverdeada, adjacentes a diques de dia
básio, apresentando teores anormalmente elevados em tório
(ate 1750 ppn), e os piroxenitos com concentrações também ele
vadas em tório. Os nincrais das rechia c- dos solos responsa
veis por estes •teores elevados são principalmente a monazita,
o zireão (torita), xanotine, a alanita e a própria apatita. A£
sociada a apatita forai?. encontradas lentes de vermiculita que
também apresentaram concentrações elevadas de elementos radio
ativos, principalmente nas provenientes da mina de Apolinário.

Nesta região o comportamento radiogeológico parece
relativamente uniforme com concentrações características bem
elevadas em tório, muito baixas ou nula em urânio e 2% a 3%
de potássio. A região compreende rochas de idade precambriana
cuja história geológica é bastante corplexa (Neves, 1969).

3.10 - Localização da área teste

Una ársa teste para ser considerada ótima precisa

possuir certas características cono :

a) possuir uma nnonalia radioativa considerável

b) ser uma área plana
c) ser acessível a veículo»



Scfuindo esses critérios, considerou-se õtÜM aár«a
conhecida como mina cie Apolônio, pâr?. testar o método • o tqui
pamento. Situa-se esta área a m km de Gavião, na direção
nordeste, sendo atingida através de urna estrada carroçável .
Além da vantagem da existencia da jazida de apatita quase *o
nivel do solo, a região é razoavelmente plana e praticame/ire
desmatada. Esta mina foi considerada pelo proprietário corvo
uma jazida esgotada.

Para escolher melhor a "área onde dever-se-ia real¿
zar os perfis espcctrometricos, foram levantados perfis gana
métricos em uma área de 250 ra por 100 m, tendo cono centro a
principal trincheira da antiga extração da nina (onde a apati
ta praticamente aflora), utilizando un cintilônetro tipo SPF3.
Os pontos de medida foram Reparados de S n e a s linhas de 20 •
e realizadas na direção de N16°£, fazendo um ângulo de apro
ximadamente 20° com a estrutura geológica.

Após a elaboração do mapa de isopamas totais, dado
na figura !•», foi possível verificar um alinhamento de an<
lias radioativas na direção aproximadamente 30 NE que apa
rentenente corta a estrutura geológica- que, neste local, ten
a direção predominante de N10°W. A associação da anomalia ra
dioativa a apatita é bem ressaltada nos perfis transversais
ã escavação onde foi realizada a an tipa exploração da nina*
(fig. W , perfil 1 1 ' ) .

Outros nerfis transversais ?. direção de alinhamento
das anomalias radioativas (fig. 1«*> perfis 2-2', 3-3», h-h' )
ressaltam tamben a associação da anonalia com a presença da
apatita cujos veios estão alinhados coincidentemente com esta.
direção de anomalia.

Além disto deve-se observar que nos locais onde a
apatita está aflorando (principal trincheira de extração), o»
valores da atividade são maiores, diminuindo sobre rochas en
caixantes, bem como com a espessura do solo.
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3.11 - Mapeamento espectronctrice da área test*

Coa O estudo do napa de isogaaas totais foi possível
selecionar una área de naior interesso para realizar espectros
gana "in situ" e ter un teste final da aparelhagem. A «rea es
colhida foi de SO m x 70 m: a malha foi de 10 a x 10 a, coa ali
nhamento na direção N16°E, segundo a padronização dos perfis cin
tiloaêtricos.

Esta separação entre os pontos foi escolhida porque
o detetor foi mantido a una altura de 1 n do solo, e. como jí
foi visto no capítulo 1, para un detetor a esta altura, o angu
lo sólido visto pelo mesmo, coapreende una área de 10 a de raio»
coa deteção de 90% das eaissões totais. Desta aaneira, o resal,
tado das aedidas deve representar toda a região analisada.

0 napa de isoconcentrações de torio dado na figura
15, obtido a partir dos espectros gana "in situ", apresenta tan
ben as naioras concentrações ao redor da zona aineralizada coa
apatita, con uma feição dônica alongada na direção M30 E que
coincide coa a mesma orientação obtida no n. pa de isogaaa total.

Além disso, no mapeamento por espectroaetria gaaa
"in situ" fica ben melhor caracterizada a orientação da faixa
mineralizada, e a parte da extrema direita da área aapeada apre-
senta una feição que parece indicar a presença de outro veio
de apatita quase paralelo ao que se encontre etualaente exposto
pelas escavações. Ressalta-se aqui que somente o «apeamento
do isogama total não apresenta condições de fazer tal estimati
va. Trata-se de um resultado somente obtido Através da espec
trometria gana "in situ'1.

Outro fato que merece de&taque £ que a contagen gaaa
total não aprcsent-i bo*s indicações d-t anomalia onde o solo se
torna ua pouco mais espesso, o que no entanto i ben visível nos
resultados obtidos com espectros ganas 'in situ , que peraite
delimitar a lineação da anomalia, apresentando contrastes entre
a faixa mineralizada e não mineralizada.

0 mapa de isoconcentrações em urânio não 5 apresen
tad© aqui pois as concentrações desse elemento poden ser consi,
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deradas nulas, na presença do tório. Inclusive, •» casos onda

a concentração de terio é muito «It?, cm relação ft concentra

cio de urânio, c previsto um mascaranento da faixa do urânio»

pois os pulsos aí contados em sua grande maioria são devidos

ao emissor torio. Pnra o mapa du isoconccntraçõcs de potãrsio

verifica-se qua as concentrações são quase constantes, não ha

vendo portanto necessidade de apresentar t<».l napa-

Os dados para os citados mapeamentos .-spectroeiétri

cos são apresentados nas taèelas VII e VIII, dada?, a seguir :

TABELA - VII

Levantamento ospectronetrico da mina de Apolônio-contagens nas

faixas

H9 ponte

1
2
3

4

5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

K(ci^h)

69966

80361

72198

88515

83385
106344

84159

202662

497106

70199

81288

85968

356886

98541

113949

110718

137502

93267

98028

126027

87750

82071

90297

84195

OícphT"

58252

66172

81700

826S5

80964

81658

82144

123561

320384

60491

71732

76296

217858

70463

79766

81644

97264

87708

82558

96409

80161

79534

89058

80184

TMcph)

73773

85788

89469

105525

97875

93240

97731

156375

355572

79206

88065

85680
269478

88646

96291

101646

116712

108972

94923

115506

88785

88209

99990

91818

N9 ponto

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

«•5

46

47

K(cph>

76050

70389

73170

114336

119097

235836

118782

87678

91782

90036

89118

90180

115614

118531

112321

109728

84060

73341

81121

78642

110143

99692

86729

79234

71380

62154

77698

101001

139142

89256

7057*

83082

80015

81381

81050
88454

81858

79681

81249

69928

67282
69721

70038

79748

80149

68493

ph(cph)

85860

81576

78678

88650

121752

197676

110952

81936

96759

90980

93852

91746
11129%

106036

104292

107460

89982

87876
85381

89145

106427

102643

85263
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TABELA - VIII

Distribuição dos descritos radioativos naturais da una d* ApolSnio

R9 ponto

1

2 .

3

«i

5

6

7

S
9

10

11

12

13

1*

IS
16

17

19

19

20

21

22

23
2»

K(%)

0,*3

0,*7

S
0,26

0,28

1,11

0,31

2,6*

7,17

0,31

0,*S

0,65

*,•!

1,09

1.2t

1,05

1,53

0,33

0,81

1,20

0,63

0,*7

0,*S

0,*5

(J(ppei)

5

s
s
s
5

S
S
f
S
S
S
S
S

s
s
s
s
§

!
i

!

!

Th (ppn)

61,3

71,^

81,8

•7,7

•1,3

77,5

81,2

130,1

296,1

65,8

73,1

71,2

22* ,3

69,5

79,9

8*,5

97,0

90,6

76,8

96,0

73,7

73,3

•3,1

76,3

II? por. to

25
.26

27

/ 28
29

30

31

32

33

3*

35

36

37

38

39

HO

•li

«2

*3

«•»

*5

Hí

*7

K(%)

0,3%

0,26

0,*2

1,M
0,8*

2,71

l,0t

0,79

0,57

0,65

0,56

0,6*

0,98

1,19

1,07

0,91

0,*9

0,20

0,51

0,3*

0,92

0,69

0,66

U(ppa)

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
\
\

!
1

í

\

\

\

Th(ppa)

71,3

67,7

65,3

73,2

101,2

32,2

68,0

80,*

75,6

76,0

76,2

92,5

86,1

•6,7

•S.3

?* ,7
73,0

70,9

7*,0

••.5
•5,3-

70,6

f - Abaixo do limiar d* datação
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CONCLUSÕES

Em pi-imeir- >ugar fera?, verificedas as condiçõti -:e
aplicação da espectrometría gasta Rln situ , concluindo-se, on
acordo COB outros autores, ser perfeitamente viável realiza.' a
espectrometría da radiação gama dos elencntos potássio» uranio
e tório "in situ'-. A precisão do Retodo é bastante boa e a ra
pidez das nedidas permite realizar grandes mapeamentos CM espa
ço de tempo curto.

Foi desenvolvido por nós um analisador de quatro
faixas, com saída digital (de nodo a eliminar erros sistemaei
cos) cujo desempenho satisfaz perfeitamente os requesitos ex_i
gidos para o trabalho no campo. A aparelhagem consta essen
cialmente de : (1) urra fonte de alta tensão, bastante insen
sível a variações da temperatura ambiente e das flutuações de
tensão de alimentação (2) um cristal de Hal(Tl) 10 x 8 cm
da melhor qualidade possível, acoplado a una fotomultiplica
dora (8055 RCA) de baixo ruído de fundo (3) uma gaveta ana
lisadora de quatro faixas, construída especialmente para este
trabalho, transistorizada, e usando elementos de precisão tais
como resistências a 1% e helipots, onde necessário; (U) um
escalímetro, para coleta de dados.

Para a calibração da eletrônica foi usado um analjL
sador de 200 canais com visualização em vídeo, o qual permitiu
avaliar os limiares de discriminação da gaveta analisadora,
de modo que foi possível obter as faixas de análise perfeita
mente localizadas e assin registrar convenientemente as conta
gens referentes aos picos de absorção total selecionados. Para
a determinação dos rendimentos foi feito um estudo teórico on
de verificou-se a quase impossibilidade da determinação teori
ca dos rendimentos de deteção, mas permitiu tirar conclusões
quanto á importância do tamanho do detetor «cima dos solos, a
não dependencia dos rendimentos de doteçÃo com a Altura do de



tetor (para alturas pequenas), e as variações possíveis dos
rendimentos de deteção em função das condições locais, tais co
mo a irregularidade da geometria de deteção, a não hoaogcncida
do do solo ou rocha, etc.

Dada a dificuldade de obte.* teoricamente os rsndi
mentos de deteçâo, nesolveu-se cbtert <?9 í?.:!os necessários p^re
este fim no próprio c<uv?o, una voz c IÍ. não é possível conte
guir fontes padrões de geometria infinita. Para obter essas
fontes, treze regiões do espado da -Bahia fora» estudadas» ten
do sido selecionadas apenas três regiões que s«tisfasea is
condições exigidas para a calibrarão. Conquanto para a céli
braçao ê obrigatório a homogeneidade de fontes e a geometria
plana do solo, em um raio mínimo de 20 m (para o detetor situa
do a I n d o solo), esses requisitos podem ser relaxados nas
medidas de rotina.

Os estudos da sensibilidade do método c dos cr
ros associados às medidas permitiram mostrar fatos interéssan
too c aproveitáveis pira ri qualidade «lis modidas. Foi mor;tra
üo que, graças ao uso de um cristal Nr.HTl) de 10 cm x 8 cm, su
ficientemente grande ao sistema de contagem nas faixas, e tem
pos de medida bastante grandes (20 minutos sendo um tempo t£
pico), os erros estatísticos são desprezíveis, só permanecendo
os erros ligados â imprecisão do conhecimento dos teores dos-
olementos radioativos nas rochas e nos solos padrões.

Para testar a utilização do equipamento construido
pelo autor foi realizado um mapoamentr r?.dio^eofísico de uma ja
zida de apatita, há certo tempo abandonada. A apatita sendo a£
sociadi ao torio f^i possível delinear com excelente precisão
os contornos da jazid2 e os pontos de maior concentração. A ja
zida, supostamente esgotada foi reativada com base no mapeamen
to realizado no decorrer deste trabalhe.
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APÊNDICE -• I

No caoítulo III apresentamos o sistema de equaçres
(3-1,3-2,3-3) puia, a partir das CQfftàftzr.s r.o campo, obtenaos
as concentrações de potássio, û \£. e torio. Este sisteme so
poderá ser resolvido se não c de&eitewlo a ordcm inferior, Í5to
é, se o determinante principiai nao 2 nulo. Um caso em que c 5e
terminante c nulo, acontece quando os coeficientes de duas equa
ções são proporcionais. Isto corresponde a duas faixas idêr.ti
cas, ou se, devido a repartição do efeito Compton, nenhuma vc-n
tribuição de qualquer um dos emissores, fosse relativamente ¿u
perior a de um outro emisnor. Afin de ter uma boa discri.-u .-..>
ção entre as contribuições dos umissores nas várias faixac, ca
colhe-se tanto quanto possível, faixas tais que cada uma repre
sente principalmente a contribuição determinante de um sô emi£
sor. So no caso de uma colina Compton relativamente importan
te, ou de uma faixa larga demais, pode acontecer uma tendência
a desoneração do sistema (duas equações quase proporcionais) o
que implicaria em um grande erro na determinação dos emissores
nestas faixas.

Escolhe -se as regiões e as larguras das faixas de__
tal modo que se possa aproveitar ao máximo as possibilidades do
método e obter a identificação dos emissores com melhor preci
são, sem diminuir ao extremo a largura das faixes (o que ocasio
naria uma estatística pobre).

A otimização das faixas para o torio c o potássio
não apresenta problemas serios, pois o tõrio e o potássio apre
sentam picos bem formados, e livres de interferência de outros
emissores. Já para a faixa do urânio, teve-se que tomar certas
precauções. Usou-se o critério de ter uma relação entre a área
das contribuições do emissor cm estudo e a área das contribui
ções dos outros emissores na mesma faixa tão grande quanto pot
sível; isto foi possível obter através de medidas de ealibraçao
no laboratório, utilizando-se a técnica da relação entre os pi
sos das áreas das regiões correspondentes dos espectros obtidos.



Desta maneira obteve-se o gráfico 1 apresentado neste «nexo. Para

traçar as curvas apresentadas» dividiu-se a área compreendida

pelos espectros em sub-áreas, em função da energia. Vê-se fácil

mente que a relação será maior para una faixa que vai de 1,6

MeV ò 1,9 HeV. Assim pode-se bem otimizar a largura da faixa do

urânio, para solucionar-se os problemas ar.teriormente citados.

Sem'

0,400

0,325

0,225

0,125

0,112

0,1

0,075

0,05

0,025
Ar«a Th

x 100

l f t 1 , » > , > I , » 2 ; 0 J , i 2 , 2 2 , 3 2 , * 2 . S í ,

Sem - correspondendo a área abaixo do pico de absorção total

Gráfico - 1
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APENDICE - II

Erros associados as medidas de espectrometría gana "in situ"

1- Introdução - erros nas c -Vagens e nas atividades radioativas

As contagens de pulsos obtidos pela deteçlo de radia
çÕes nucleares, obedecem as leis estatísticas de Poisson ou dê
Gauss, dependendo do número de evs-nv , (números pequenos-lei de
Poisson; númpros grandcs-lei de Gaussc). Isto corresponde a
uma repartição (histograaa) dos números dos eventos encontra
dos, cm varias experiências, cm função dos eventos, COMO postra
a figura abaixo.

de eventos
onde se
achou N

*

No nosso caso os eventos correspondem as contagens. 0 gráfico
mostra que se faz uma só medida, há ura repartição de probabili
dades P tal quo o resultado será dentro de uma faixa W ± A, A
sendo expresso em múltiplos de a * /ÍT

A tabela a seguir mostra vários exemplos

A

Pd)

0,5a

38,3

0,67o

SO

O

68,3

2a

95,14

3a

99,7

(Bricre,et ai 1970)
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t padronizado na maioria das publicações científicas especial^
zadas, usar o criterio de um desvio padreo (um sigma) para indi
car a importancia dos error, como

X = 25 ± 5

0 exemplo acima, poderia significar que o resultado medio Ñ da
contagem (ou medida) foi de 2̂5 e que tcm 68% de probabilidade de
encontrar o resultado de uma tcdida "isolada, dentro da faixa
quo vai de 20 a 30. tins habitualmente, por razões de rever
sibilidade do raciocínio anterior/significa que o resultado da
nedida única foi 25 e que tem 68% de probabilidade de encontrar
o resultado médio (que seria obtido só através de numerosas me
didcis) dentro da faixa que vai de 20 a 30.

Quando o resultado da medida c uma contagem liquida
L, apôs a subtracño do ruido de fundo R da contapem bruta M,
obtemos a incerteza sobre L através da adição quadratica das
incertezas sobre M e R :

L=M-R

Vale salientar que aqui se trata de contagem qualquer que seja
o tempo de medid?, e não das taxas de contagens reduzidas a uni.
dade de tempo como

L M R
T* T* T

Se multiplicarmos uma cont.ip.em C por uma constante
qualquer K (K sendo por exemplo igual ao inverso de um rendimen
to de deteçâo R ou ao inverso de um tempo de medida T) supondo
K conhecido sem incerteza ligada a ele, temos a conservação da
incerteza relativa entre C c o resultado X da multiplicação

X«K.C

2í s 2£ + aX « | oC « Koc
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Se agora supomos K conhecido com um desvio oK, sei

K foi obtido através de processos independentes dos processos

de dcteção de C, mas de natureza comparável (outra ••contagem

por ex.), então obtemos a incerteza sobre X através da &ái

ção quadrãtica das incertezas relativas

X - V K' T V C 7

2 - Espectronetrie gama usando o método d?. tangente

A contagem característica de um ou alguns emissores

dontro do pico de absorção total, a colina Compton sendo elimi

nada, 5 obtida através da. for-nnil-i

i=n+m-l JJ i N
C = ENi •• m n " — H - U S ou C s A • B 5

onde C - contagem liquidri

A - contagem total sob o pico de absorção total

B - contribuição na colina Compton das outras emissões de

energia superior

N ,,N ,m - número de canais conhecidos sem erron--i n-m

oC = /oA 2 • ül!

/_2 -2

Na determinação de t&rres d^s cmissore3 radioativos,

passa-se das contagens C aos teores, multiplicando-se estas

contagens, por um coeficiente inverso do rendimento de deteção

aplicável, neste caso

X * K/C
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K sendo conhecido após calibrações realizadas usando fontes
padrões e contagem dentro das mesmas faixas, incluindo o tempo
expresso em unidade:; convenientes cuja incerteza é* desprezível

Para as determinações dos teores em urânio, torio e
potássio dos terrenos sobre os quais-fazemos as medidas de cali
bração, usamos medidas de espectrometría pama de laboratorio e
a instalação utilizada foi a mesma/descrita no capítulo III. As
amostras são colocadas diretamente acimi do detetor, em garra
fas plásticas (polietileno) de volume 1 litro, com diâmetro de
10 cm. As condições foram bastante próximas das condições usa
das por Nordemann (1966), nas suas determinações* de teores de
elementos radioativos naturais em amostras de rochas (cristal
de mesmo tamanho e fabrica, e recipientes muito semelhantes em
tamanho, matéria e espessura), para nos permitir usar os mesmos
rendimentos obtidos por êle.

Energia (KeV)

583
607

1460

2615

elemento

Th
U
K40

Th

rend.aparente %

2.0 • O»*
- 0,1

1,73 0,15
0,77 0,08

rend.para análise

95 cph/mg.
S90 cph/mgU
215 cph/gK

"•1 cph/mgTh

Afim de não calcularmos os erros cm cada caso de medida indivi
dual nós os computamos em casos típicos^ mais freqüentemente en
contrarios, âs tabelas a seguir mostram esses teores típicos •
seus respectivos erros.
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Teor em Th
ppm

erro
%

0,01

90

3 1

20

0,5

15

1

1«*

5

12

10

11

100

11

incertezas relativas (um sigma) sobre determinação do to

rio em função do teor em torio

S S \ L
T e

0
0,5
1
5

10
100

U

E
r
r
o
s
%

0,1

21
30
50
S
S
S

0,5

19
20
35

;»»0

50
S

1
/

17
18

19
20
25
S

5

15
15,5
16
17
18
§

10

13,5
1».
li»

15
16
17

100

13
1«*

li»

15
16
17

§ fora do limiar de deteção. Teor em ppm

Incertezas relativas (um sigma) sobre as determinações de

urânio em função dos teores de Th e U.

S . T

Th

0

0,5
1
S

10
100

m K

E
r
r
o
s

0,1

10
10
11
1 1 , 1 »

12
13

0,5

3 ,5
9,8

10
11
11
12

1

3,5
9 ,5

9,8
10
10
11

5

9 ,5

9,5
9,7
9,8
9,9
10

10

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

Teor M K cm %. Teor cm Th cm ppn.

Incertezas relativas (um sigma) sobre as determinações de

K, em função de K e Th.
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3 - Espectrometría gama "in situ" usande c r.étode das tris
faixas.

No capitule IV mostramos costo t-realizad* a determi
nação dos teores cm ur".:.io, potássio G teric em função das ta
xas de contagem nas três faixas, e dos "rendimentos" de detc
ção levando-se em consideração o movimento próprio. Às incer
tezas ligadas as determinações dos teores no campo serão deter
minadas pela resolução cn ternos de erros, de um sistema deduzi
do das equações "»-l,*»-2 a "»-3. Das equações citadas obtemos

-+ i U * — ¿ - ii—(N MP) -í 2 i i-Th s -+ i U * —
R22 R11R22 R22

22 R22R11

«n
As constantes <x,ft e A podem ser conheci d is com uma precisão
tão grande como descjtJa, uma vez qut a io rbtidno •ntravva d«:
relação de contagem entro os conteúdos de faixas, provenientes
de espectros obtidos de terrenos onde predomina um só elemento
radioativo, Th ou U. Tendo aproveitado essa possibilidade nes
nossas calibrações, podemos então considerar essas constantes
o,0 e X cono não sendo afetadas de erros> o que vai simplificar
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os calcules.

Coa o uso das regras básicas de erro padrão* aplica
deis nas equações acina ¿presentadas, obtemes as incertezas rela
tivas sobre a deterninação dos teores de urânio potássio e to
rio :

Th

U

3.2 - Erro associado ao movimento próprio

Os tenaos de movimento próprio foram determinados a
través de experiencias simples já descritas no Capítulo IV. Ve»
xas experiências os erros compreendem as imprecisões ligadas as
estatísticas de contagem c cs erros lidados as imperfeições
das medidas, (vide explicações em 1-8): achamos conveniente to
mar um valor relative do 50%.

onde Mjjp, * contagen no ivosso caso em 100 minutos

t » 1*67 (fator de tempo - tempo de medida expresso em ho

ras)
MP, - movimento próprio por hora
AMP, - parte relativa as imperfeições das medidas.



-57-

3.3 - Erros associado*: aos "'rendimentos"

Para calcularmos os erros associados «os "r«ndi»«n
tos", vamos fazer uso do sistema de equações (I*1» *-i) apre

sentado no capítulo t-7.; desde qus nessas equações os • únicos
termos que possuem erros ainda dasconhecidos são os "randiaen
tos*1, apliquemos >as regras básicas sobre erro padrão e podar*
mos tirar conclusões sobre os erros a.eles associados.

Como os cálculos são bastante complexos, vaaos aqui

mostrar a título de exemplo, somente o calculo sobre R.«, e tii

r.T as conclusões necessárias.

A equação, 4-4 nos fornece

2{Ü li) lembrando que para calcular Rj^ u
11" _ „» jf~ samos somente 3 pontos de sedidas

xx (8,11 e 12)

£<NliThli>sKllThll+ N12Th12+ K13Th13

'13

Façamos Ri;,s A/B

(
R u A B

»11 ™11 " " K21 Th12

Th )2..r(f!il)2 .«ííil
13 13 «13 Th13



-58-

N//
2Th

Para 03 cálculos numéricos testa obter os dados através da tabe

la; Lembremos que na equação de oh os erros relativos des

contagens podem ser desprezados, em virtude de serem muito pe

•ucnos em presença do: outros termos. Desse modo obtemos :

2* * 11% 2i•« 7%
A B

5
• 7%Z » 13%

Notemos um fato bastante interessante: 0 erro asso

ciado a R,, e da mesma grandeza que o erro associado ao rendi

mento de doteção para o cálculo do teor em torio, na espectro

metria gama de laboratório. Ou, o mesmo é igual ao erro mostra

do n tabela II deste anexo. Esse fato vem de que as contagens,

nos pontos de calibração, foram realizadas em tempo bastante

grande para melhorar a estatística. De modo que o único erro

de real importância associado nessas medidas, vem dos padrões

para calibração da espectrometría gama de laboratório. Lembre

mos que foi dito no capítulo IV, que as cinco amostras rscolhî

das em cada ponto de calibração, serviram para verificação da

homogeneidade. De fato, em termos de erro, as medidas de labo

ratório das cinco amostras, não diminuem os erros, pois O3 er

ros dos padrões continuam existindo. Quer dizer, podemos tra

balhar com os teores (K,U,Th) médios dessas amostras mas sempre

predominando os erros do padrão, pois ae contagens são grandes,

«as já « fato que essas contagens não prevalecem 'na determina

ção dos erros.
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Dado ao fato de existir as relaçõei* **r^-»Bs%?* «
R31 * U *2?

*=JJ— e podermos definir com precisão R21*R31fe P*rjtir de R".

o i>32
 a partir de R22; os erros associados a R«, e R,, são da

mesma grandeza que o erro associado a R,.. e o erro associado
a R3j é* da mesma grandeza que o erro de Ri-.

?or analogia com os cálculos para o erro de R,. e com o cons£
quente raciocínio, podemos afirmar que os erros associados a
R22 e R33 s*° da mesma grandeza que os erros associados aos
rendimentos de deteção mostrados na tabela II dest» anexo.

Desse modo temos en

oRll. oR21 _ 0R31

31

R22 R33

oR33

R33

3.4 - Erros devidos a imperfeições na geometria ou das condições

reais de deteção.

Aqui vamos explorar sem entrar em detalhes, os «pros

que st soma» aos já vistos devido a geometria de deteçio « a im

perfeiçÕes na homogeneidade do terreno ou rocha analisada.

Quanto a imperfeição na geometria, podemos avaliar

que o erro associado varia de 15% a 5%, conforme o caso.C obvio

que st o ttrrtno não apresenta a geometria 2*, (ttrrtno auito

ondulado, presença de eltvaçõts dentro de um' raio d« 10 »,ttc)



-60-

dentro dc um certo padrão, isto impossibilita a realização da
medida nessa zona, o que implica que haverá grande erro só se
a medida for realizada eni zona perfeitamente impropria.

3.5 - Erros totais sobr^ os teores de torio-. urânio e potássio

0 que foi visto neste anexo, permite prever as incer
tezas ligadas as medidas no campo dos teores de torio, urânio e
potássio. Apresentamos uma tabela (6 "deste anexo) com valores
médios B?is frvijuenter.cr.tc encontrado», u* codo que sempre po
de-sc avaliar o erro sobre uma medida. Com a ajuda da tabela
citada, pode-se concluir sobre a sensibilidade do método. Vê-se
que quando há um teor clavado ¿m um emissor, há imprecisão so
bre a qualidade da medida afetando os demais elementos na se
guinte ordem :

teor forte em terio aumenta a incerteza cm urânio,potássio
teor forte era urânio aumenta a incerteza em potássio

teor forte en potássio...não aumenta a incerteza dos outrosemis
sores.

Com a determinação dos teores cr» elementos redioati
vos, por outros métodoa mais precisos qu¿ a osptctrometria gams
dc laboratório (absorção atômica, ativação, etc.) podemos redu
zir os erros aqui apresentados, e ter ura maior sensibilidade
p-t-ra o método.

Torio ppm
Urânio ppm

Potássio %

£
f
r
o
8
%

torio
urânio

potássio

100
100

0.1

13
50

§

100
100
50
13

50

50

100
0,1

5

13
S

35

5
1
50*
5

30

10

0,5
10
0,5

13

18

50

10
0,5

10

1*
i*0

26

1
5
1

20
85

40

0.1
100

0>l

15

1

0,1
1

50

20
15

10

* - valor imaginário
S - acima da sensibilidade do método

Tabela VI- Teores típicos e erros (em %) associados
medidas.

as
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