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Dos radionuclideos componentes do "fallout" devidc 
aos testes nucleares não-subterrâneos ocorridos nas décadas cie 
50 e 60, o césio-137 oferece particular interesse pela sua 
longa meia-vida física (30,2 anos), por ser emissor de raios 
gama de alta energia (661,64 keV) e por sua forte adsorção nas 
camadas superficiais dos solos. A quantidade de césio-137 de
positada nos solos depende de sua atividade presente na atmos
fera, da altitude, latitude e condições meteorológicas do pe
ríodo chuvoso do local de precipitação; por outro lado, o per
fil de césio-137 nos solos dependerá principalmente da classe 
textural desses solos. 

Os processos de erosão e de sedimentação tendem a 
modificar o perfil de césio-137 no solo e estas alterações po
dem ser utilizadas na estimativa daqueles processos em peque
nas bacias hidrográficas. Sendo assim, é importante o conheci
mento prévio da atividade desse radionuclideo ao longo dos 
perfis nos diferentes tipos de solos, para que as amostras se
jam coletadas até a profundidade atingida pelo césio-137. 

Neste trabalho inicial, o objetivo foi o de avaliar 
o potencial desta técnica no estudo dos processos erosivos pa
ra uma pequena bacia hidrográfica de 48,54ha no município de 
Piracicaba/SP, em Latossolo Vermelho Amarelo, textura arenosa, 
cultivada com culturas anuais. Para isto foram coletadas amos
tras de solos em três diferentes posições do relevo (topo da 
encosta, zona de meia-encosta e zona de sedimentação); a cole
ta foi feita de 3 em 3cm até a profundidade de 33cm e apôs is
to nas profundidades de 45 - 48 e 75 - 78cm. As amostras foran 
secas ao ar, destorroadas em peneiras de 2mm e conservadas 
posteriormente em sacos plásticos fechados. 
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Devido à existência de radionuclídeos naturais no 
solo, emissores de raios gama de energies próximas as de 
661,64 keV do Cs-137, tais como Tl-208 (3oí,14 keV) e Bi-214 
(609,32 keV), descendentes das séries do côrio-232 e 
urânio-238, respectivamente, há necessidade de se utilizar de
tector semicondutor de alta resolução, acoplado a analisador 
de pulsos multicanal. Este equipamento foi obtido recentemente 
•través do Projeto Amazônia I - "Isotope Aided Studies of the 
Effects of Changing Land Use on the Ecology and Climate of 
Brazilian Amazon", em desenvolvimento no CENA/USP, INPA/Manaus 
« EMBRAPA/Belém, sob a coordenação da AIEA e CNEN. 

As amostras de solo foram colocadas em frascos Mari-
nelli de plástico de 1.000cm de capacidade e levadas a um de
tector semicondutor coaxial de germânio hiperpuro de 65cm 
(EG Si G ORTEC, modelo GEM-10195), acoplado a um analisador de 
pulsos de 4096 canais (EG St G ORTEC, modelo 7450), via ampli-
ficador de pulsos (ORTEC, modelo 472). Após um tempo de 12 -
15 horas de detecção, os dados foram transferidos para ua 
microcomputador Craft II Plus, da linha Apple, para interpre
tação do espectro (NASCIMENTO ¥° et alii, 1987), fazendo-se a 
quantificação da taxa de contagem dos radionuclídeos descen
dentes das séries do urânio-238 (Ra-226, Pb-214 e Bi-214) e 
tório-232 (Ac-228, Pb-212, Bi-212 e Tl-208), além do produto 
de fissão Cs-137 e do radionuclideo natural K-40. 

Com este volume de amostra e tempo de detecção, foi 
possível determinar a taxa de contagem com desvio padrão rela
tivo inferior a 4Z para os radionuclídeos Pb-214 (351,90 
keV), Bi-214 (609,32 keV), Pb-212 (238,63 keV), Ac-228 (911,07 
keV) e Tl-208 (583,14 keV) e na faixa de 4 a 151 para o Ra-226 
(185,99 keV), Bi-212 (727,18 keV), ÍC-40 (1460,75 keV) e Cs-137 
(661,64 keV), para a maior parte das amostras. 

A taxa de contagem dos raios gama do Cs-137 é bas
tante reduzida em relação à dos radionuclídeos naturais; mesmo 
para o solo de sedimentação, na profundidade de 0 - 3ca, onde 
foi constatada uma das maiores atividades em Cs-137, a sua 
área do fotopico não atinge 102 daquela do raio gama de 609,32 
keV do Bi-214 e a metade daquela de 728,18 keV do Bi-212, de 
energias bastante próximas â do raio gama emitido pelo Cs-137 
(661,64 keV). 

A utilização de um. detector semicondutor com alta 
resolução (FWHM - 1,3 keV para o raio gama do Cs-137), como o 
empregado neste trabalho, é imprescindível para a realização 
da medida deste radionuclideo. Com um detector cristal cinti-
lador sólido de NaI (TI) de 8% de resolução, o fotopico seria 
de difícil quantificação, ficando sobreposto nas laterais dos 
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fotopicos do Bi-214 e Bi-212. Para solos do hemisfério Norte, 
alguns autores têm mostrado os fotopicos do Cs-137 superiores 
ao do Tl-208 e Bi-214, tornando possível até o uso de detecto-
res de NaI(Tl) e tempos de detecção de 1 - 2 horas, para amos-
tas de mesmo volume ao utilizado neste trabalho. Infelizmente, 
cob ponto de detecção de Cs-137 nos solos estudados, há neces
sidade de detectores de alta resolução e tempos longos de me
dida. 

A utilização de separação química seletiva para o 
Cs-137 em amostras de 50 lOOg de solo e posterior emprego de 
detector proporcional ou cintilação liquida, de alta eficiên
cia e baixo nivel de radiação de fundo, visando a detecção da 
partícula beta de 0,511 keV (941), também emitidas pelo 
Cs-137, poderia reduzir sensivelmente o tempo de detecção, mas 
ter-se-ia um tempo adicional na separação química, além do 
custo de drogas químicas. 

Embora o nivel de Cs-137 no "fallout" do hemisfério 
Sul» seja inferior em relação ao do Norte, os perfis desse ra
dio nuclldeo apresentaram distribuições distintas, refletindo 
processos de erosão e deposição. No solo estudado, o Cs-137 
foi detectado até a profundidade de 33cm na zona de sedimen
tação, mas na meia-encosta não ultrapassou 18cm e na posição 
de topo não foi possível a sua medida, mesmo após 12 - 15 ho
ras de detecção. Portanto, em estudos futuros de mapeamento de 
areas de erosão e de deposição nessa bacia, as amostras de so
lo deverão ser coletadas até a profundidade onde foi detectado 
o Cs-137. 

Pela análise dos perfis de Cs-137 pode-se concluir 
que ocorreu movimentação de solo: na posição de topo houve uma 
perda de uma camada de pelo menos 30cm a partir da década de 
60 e na meia-encosta foi de pelo menos 9cm no mesmo período, 
acumulando-se na zona de sedimentação. 

Esta metodologia, utilizando-se sistema detector de 
alta resolução e tempo longo de medida, padece bastante pro
missora para bacias hidrográficas, mesmo em regiões remotas, 
com a possibilidade de se identificar as áreas de erosão e 
acumulo, sem a necessidade de se ter uma coleção de observa
ções pluviométricas, análise de estrutura e textura do solo, 
levantamento da declividade do terreno etc, medidas obriga
tórias na estimativa das perdas de solo pelos métodos clássi
cos. Poderá ainda permitir o mapeamento da bacia, com visuali
zação de áreas de perda e ganho de solo, com conseqüente reco
mendação e avaliação de praticas agrícolas de conservação. 

Também para esta mesma finalidade poderão ser utili
zados os perfis de radionuclldeos naturais K.-40 e descendentes 



das séries do U-238 e Th-232, necessitando um estudo prévio da 
ocorrência desses radionuclideos nas diferentes frações do so
lo. 
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