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Resumo 

Em várias situações de aplicação nucleares é necessário o conhecimento do coeficiente de 

atenuação linear de raios gama para amostras irregulares, como em física de solos e geologia. 

Este trabalho apresenta a validação de uma metodologia para a determinação do coeficiente de 

atenuação linear (/i) de amostras de forma irregular, de maneira a não ser necessário conhecer 

a espessura da amostra considerada. Com esta metodologia estudaram-se amostras de solos 

irregulares (amostras de campo indeformadas) da região de Londrina, norte do Paraná. Foi 

empregada a equação para a determinação de /j, para o método dos dois meios, que consiste 

na determinação de /J, através da atenuação de um feixe de raios gama por amostras de solo 

imersas, seqüencialmente, em dois meios diferentes, com coeficientes de atenuação conhecidos 

e adequadamente escolhidos. Para comparação, o valor teórico de fj, foi calculado pelo produto 

do coeficiente de atenuação de massa, obtido pelo programa WinXCOM, pelo valor medido da 

densidade da amostra. Este programa utiliza a composição química das amostras e fornece 

uma tabela do coeficiente de atenuação de massa versus a energia. Para a validação do método 

dos dois meios, em comparação com o método de transmissão simples de raios gama, foram 

utilizadas amostras regulares de pedra pome. Com tais resultados para os coeficientes de 

atenuação e seus respectivos desvios, comparando-se os dois métodos, concluiu-se que o método 

dos dois meios é uma boa ferramenta para a detenninação do coeficiente de atenuação linear 

de materiais irregulares, em especial, no estudo de solos. 
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Abstract 

In several situations of nuclear applications, the knowledge of gamma-ray linear attenuation 

coefficient for irregular samples is necessary, such as in soil physics and geology. This work 

presents the validation of a methodology for the determination of the linear attenuation coeffi

cient (/it) of irregular shape samples, in such a way that it is not necessary to know the thickness 

of the considered sample. Wi th this methodology irregular soil samples (undeformed field sam

ples) from Londrina region, nor th of Paraná were studied. It was employed the two media 

method for the fj, determination. It consists of the /A determination through the measurement 

of a gamma-ray beam attenuation by the sample sequentially iinmersed in two different media, 

with known and appropriately chosen attenuation coefficients. For comparison, the theoretical 

value of n was calculated by the product of the mass attenuation coefficient, obtained by the 

WinXcom code, and the measured value of the density sample. This software employs the 

chemical composition of the samples and supplies a table of the mass attenuation coefficients 

versus the photon energy. To verify the validity of the two media method, compared with the 

simple gamma ray transmission method, regular pome stone samples were used. Wi th these 

results for the at tenuation coefficients and their respective deviations, it was possible to com

pare the two methods. In this way we concluded that the two media method is a good tool for 

the determination of the linear attenuation coefficient of irregular materials, particularly in the 

study of soils samples. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Nesta dissertação nos dedicamos ao estudo de dois tipos de solos da região de Londrina, 

no norte do estado do Paraná, conhecidos como LRd e TRe. A transmissão de raios gama 

é uma ferramenta que vem ao encontro com a necessidade de várias áreas da Ciência, que 

buscam o maior conhecimento dos solos, tais como as ciências dos solos e a geologia. Trata-se 

de uma metodologia não destrutiva de grande eficácia para, entre outras possibilidades, realizar 

a densitometria de materiais. 

Em vários momentos, pela metodologia de densitometria gama, existe a necessidade de 

encontrar métodos que possam estudar o solo sem que este sofra alteração em qualquer urna 

de suas características. Isso de certa forma torna-se difícil, a partir da coleta de solos em que 

observa-se que as amostras (torrões), em sua maioria, são irregulares, dificultando a análise 

dos dados das amostras. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é a validação de 

uma técnica nuclear para a determinação do coeficiente de atenuação das amostras de solos 

irregulares. 

Utilizou-se de duas vias, uma em que trabalhou-se com o programa WinXCOM[l]^ que 

utiliza a composição química das amostas de solo, e por outra via o Método dos Dois Meios, 

que elimina a necessidade da espessura da amostra ser conhecida. 

SILVA et ai [2], fez um estudo para medida do coeficiente de atenuação linear de cerâmicas 
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arqueológicas irregulares, utilizando-se da mesma metodologia, obtendo êxito era suas análises. 

Este trabalho é dividido em três etapas. Na primeira, faz-se a demostração matemática da 

formulação do método dos dois meios. 

Na segunda etapa faz-se a aplicação experimental com um material poroso com grande ho-

mogeniedade e de espessura conhecida, chegando-se desta forma a uma validação da metodolo

gia através de comparação do coeficiente de atenuação linear da amostra por transmissão direta 

e pelo método dos dois meios. 

Na última etapa, após a validação da metodologia, aplica-se o método dos dois meios para 

as amostras de solo, comparando os valores de coeficientes de atenuação obtidos com os obtidos 

pelo programa WinXCOM. 



Capítulo 2 

Revisão da Literatura 

Na densitometria por transmissão gama ou outras técnicas nucleares é necessário conhecer o 

coeficiente de atenuação linear (fip) da amostra considerada. A metodologia normalmente usada 

para a medida do coeficiente de atenuação linear(/Í/J) é por transmissão gama simples, onde é 

necessário conhecer a espessura da amostra. Quando a amostra é irregular esta metodologia 

não é aplicável. Para este caso foi desenvolvido o método dos dois meios para a determinação 

do valor de {fip) em que não é necessário conhecer o valor da espessura da amostra. 

Até a apresentação deste trabalho não havia na literatura aplicação do Método dos Dois 

Meios para amostras de solo. Esta metodologia foi utilizada pela primeira vez por Prado[3, 4], 

no trabalho da medida da densidade de testemunhos de rochas petrolíferas, onde deduziu-se 

a equação matemática para a determinação da densidade da rocha sem o conhecimento de 

sua espessura, usando o coeficiente de atenuação dos materiais utilizados, que no caso eram 

conhecidos. 

Appoloni et ai [13], faz um estudo do coeficiente de atenuação de massa de solos brasileiros 

num intervalo de energia de 10 — 1450A;eVr, utilizando-se de vários isótopos radioativos como 

fontes de raios gama. Analisou, desta forma, os valores encontrados por transmissão direta para 

comparar com valores obtidos do programa XCOM, que dá os valores de coeficientes de atenu

ação de massa, através de seus respectivos percentuais de elementos químicos. Comparando-os 
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assim, observou que houve coerência entre os valores calculados teoricamente e os obtidos ex

perimentalmente. 

Silva[2], e Silva et al[5], utilizou o método dos dois meios para medir o coeficiente de ate

nuação de cerâmicas arqueológicas do norte do Paraná. Em seu trabalho, os valores do coefi

ciente de atenuação linear de uma das amostras de cerâmicas regulares fabricadas para testar 

a metodologia foram: por transmissão direta p,p = 0,0501 ± 0.0007mm_1 , pelo método dos 

dois meios \ip = 0,054 ± O.OOlmra-1, e o valor teórico obtido com auxílio do programa XCOM 

p.p = 0,047 ± 0.002mm - 1 .Conclui-se ser uma boa metodologia de medida do coeficiente de 

atenuação linear(/ip) para este t ipo de material. 

Kuramoto et ai [7], fez u m estudo teórico de estatística dos termos de variância e covariância 

do trabalho de Silva et ai, incluindo novas medidas com as mesmas amostras, e pode analisar 

quais os pares de meios que reduziriam os erros estatísticos no método dos dois meios. Neste 

trabalho concluiu-se que a análise dos termos de variância não seria suficiente para determinar 

quais os melhores pares de meios para a determinação do coeficiente de atenuação linear das 

amostras de cerâmicas arqueológicas, e sim a utilização dos termos de variância analisados em 

conjunto com os termos de covariância. Desta forma, observou-se que dentre os pares de meios 

empregados, o par pó de mármore e mica forneceu o maior desvio padrão médio percentual 

para os coeficientes de atenuação linear das amostras estudadas. 

Elias[6] fez novo estudo teórico para o método dos dois meios, o qual mostra teoricamente 

que o ar, devido à sua baixa densidade, que em seu trabalho é aproximada para zero(/oAB PS 0), 

deve ser considerado como um dos meios para análise, o que desta forma faz com que haja uma 

redução na equação original, simplificando assim os termos de variância e covariância ligados a 

um dos meios em análise, junto com a possibilidade de facilitar o trabalho experimental. 

Hubbell[8], [9], Siegbahn[10], Leo [11] e Knoll[12] fazem um estudo bem abrangente sobre 

a interação da radiação gama com a matéria, em que dão ênfase ao cálculo do coeficiente de 

atenuação de massa de elementos de Z = 1 a Z = 100, os quais foram empregados no programa 
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Capítulo 3 

Fundamentação Teórica 

3.1 Interação da radiação gama com a matéria 

As transições atômicas geralmente são acompanhadas de emissão e absorção de radiação 

eletromagnética. A radiação eletromagnética, que é dependente do tempo, interage com a 

matéria e os estados eletrônicos passam a ser influenciado por essa interação. Todas essas 

interações podem ser resolvidas através da teoria de perturbação dependente do tempo, que é 

vista detalhadamente no Apêndice A'. 

A radiação gama é radiação eletromagnética, que não possui carga elétrica e desta forma 

não sofre desvio por campos elétricos ou magnéticos, além disso muito mais penetrante que os 

outros tipos de radiações que possuem massa como os exemplos das radiações a e (3. Por esta 

propriedade necessita-se examinar as interações entre os raios gama e a matéria. A emissão da 

radiação gama é uma das formas de u m núcleo passar de um estado excitado para outro de 

menor energia, conforme ilustrado na Fig.(3-l). 

Esta interação com a matéria depende diretamente da energia dos fótons, e a partir da 

análise de sua energia pode-se determinar qual dos efeitos podem ou não ocorrer com maior 

ou menor probabilidade. Nesta seção estão resumidas as principais interações da radiação 

gama com a matéria no intervalo de energia desde níveis baixos (da ordem de 1 keV) até níveis 

considerados altos (ordem de lOMeV). 
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E , f 

Figura 3-1: Esquema mostrando a deexcitação de um átomo de um estado excitado para o estado 
fundamental. Uma das formas de deexcitação é a emissão de raios gama. 

Para o caso estudado, a fonte utilizada (241j4m) é de energia baixa (59, 53keV), desta forma 

algumas das interações que serão discutidas terão mais importância de que outras, para esta 

linha espectral gama usada na pesquisa. 

3.1.1 Absorção da radiação gama com a matéria 

A propriedade básica da absorção da radiação gama é o decréscimo exponencial na inten

sidade da radiação quando um feixe de raios 7 homogêneo, monoenergético e colimado, passa 

por uma placa fina de matéria. O número de fótons removidos AI é proporcional à espessura 

Ax do material atenuador e ao número de fótons incidentes Io, como na Eq.(3.l). 

AI = fiIoAx, (3.1) 

sendo fi uma constante de proporcionalidade, definida como o coeficiente de atenuação (ab

sorção). O coeficiente de absorção é uma quantidade característica do material absorvedor. 

Integrando-se a Eq.(3.1) obtem-se um decréscimo exponencial: 
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Figura 3-2: Esquema do experimento da interação da radiação com a matéria. Uma fonte de raios 
gama é colocada a frente de um sistema de colimadores por onde deixa-se passar um feixe que interage 
com a amostra em estudo. Após a interação, a radiação que emerge da amostra é medida no detector. 

-L = e~">x, (3.2) 

Jo 

em que / é a intensidade de radiação depois que um feixe de intensidade 1$ atravessa uma 

espessura x de um dado material. Outra grandeza física é fip, definida como o coeficiente de 

atenuação linear para a energia da radiação gama considerada. O coeficiente de atenuação de 

massa fi pode ser definido como sendo a seção de choque total de absorção gama. 

A interação entre um fóton de radiação de gama e a matéria pode resultar em uma trans

ferência significativa de energia, ou até completa absorção do fóton. Alternativamente, o fóton 

pode sofrer colisões ao invés de ser absorvido, isto é, pode experimentar uma mudança em 

direção. Um arranjo experimental para estudar o decréscimo na intensidade de um feixe de 

raios gama pode ser considerado como na Fig. (3-2), em que a fonte de raios gama é blindada 

com placas de chumbo que servem tanto para colimar o feixe, como também para o isolamento 

da fonte. O feixe colimado interage ao passar pela amostra, e um detector é colocado para 

determinar a intensidade transmitida pela amostra. O detector é blindado para não absorver 

raios gama externos à experiência. 

Deve-se notar com cuidado a diferença entre os processos que realmente transferem energia 

de radiação, e aqueles que somente mudam a direção incidente dos fótons nos átomos com 
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que eles estão interagindo, isto é, deve-se distinguir entre absorção e espalhamento, devendo 

também descrever situações em que existe absorção parcial da energia de um fóton incidente, 

o resto aparecendo como radiação eletromagnética da energia do fóton mais baixo. Nota-se, 

contudo, que todos estes processos removerão um fóton de um feixe incidente na matéria, e 

então a atenuação de uni feixe será uma característica de todas as interações. 

A probabilidade total de um fóton interagir com a matéria é a soma individual da seção de 

choque de cada processo, isto é, 

a = §EFE + ZaC + Tpar +(?R + (TTH (3.3) 

onde §EFE é a seção de choque devido ao efeito fotoelétrico, Zac é a seção de choque do efeito 

Compton multiplicada pelo número atômico, r p a r é a seção de choque devido a produção de 

pares, aR é a seção de choque do espalhamento Rayleigh e aTH representa a seção de choque 

pa ia o espalhamento Thomson. Desta forma, multiplicando-se cr pela densidade de átomos, 

obtém-se a probabilidade por unidade de comprimento para uma interação, isto é, 

fj, = Na = cr ( i V 0 £ ) (3.4) 

com iVa o número de Avogadro, p a densidade do material absorvedor e A a massa atômica. 

Na figura (3-3), vemos o coeficiente de atenuação de massa total de diversos materiais, para 

diversas faixas de energias. 

3.1.2 Efeito Fotoelétrico 

O efeito fotoelétrico é um importante mecanismo na absorção da radiação pela matéria, e 

consiste na captura de fótons acompanhada por uma concomitante excitação do átomo (vide 

Fig.(3-4)). No caso da energia deste fóton ser maior que a energia de ionização do átomo, o 

elétron será ejetado para o contínuo. Como o estudo destas transições atômicas, acompan-
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hada pela absorção (ou emissão), envolve a interação do átomo e o campo de radiação (eletro

magnético) oscilante, devemos necessariamente utilizar efeitos de perturbações dependentes do 

tempo. O efeito fotoelétrico é caracterizado pela transferência total da energia da radiação a 

u m único elétron orbital que é expelido do átomo absorvedor (processo de ionização), como 

ilustrado na Fig. (3-4) e visto com detalhes no Apêndice A. Neste efeito, toda a energia do fóton 

incidente é transferida ao elétron e este é ejetado com energia cinética dada da forma, 

T = hv- I, (3.5) 

em que T é a energia cinética do elétron ejetado, hv é a energia do fóton incidente e I é a 

energia de ionização do elétron ao seu orbital. A direção de saída do fotoelétron com relação 

a incidência do fóton, varia com a energia do fóton. Para energias acima de 3MeV há uma 

grande probabilidade do fotoelétron ser ejetado para frente; para energias abaixo de 20keV 

a probabilidade de sair para o lado é máxima para um ângulo de aproximadamente 70°. O 

efeito fotoelétrico é predominante para radiações eletromagnéticas de baixas energias e para 

elementos de elevado numero atômico (Z), e decresce rapidamente quando a energia aumenta e 

é proporcional a Z 5 . Por este motivo, é adequado usar blindagem de chumbo para a absorção 

da radiação 7 e da radiação X de baixas energias. 

A seção de choque nos mostra a probabilidade do fóton ser capturado pelo elétron e, para 

a absorção fotoelétrica pode ser expressa por, 

$EFE = <pQZ?otâ (j^j 2 , (3.6) 

sendo ^ o " ! 7 ™ ^ ro é ° r a i ° clássico do elétron ( r 0 = ^ 2 ) ; a é a constante de estrutura fina 

( a ~ ^fuT — 137 ) ' m c 2 ^ a e n e r g i a de repouso do elétron e hv é a energia do fóton incidente. 

A seção de choque do efeito fotoelétrico é maior na camada atômica K, sendo esta camada 

responsável por aproximadamente 80% do efeito. Nas demais camadas também pode ocorrer o 
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Figura 3-4: Representação pictórica do Efeito Fotoelétrico, quando a radiação ^ de baixas energias, 
interage com o átomo e faz com que este ejete um elétron (fotoelétron) para o contínuo. 

(Jeito fotoelétrico, porém com menor probabilidade. 

3.1.3 Espalhamento por Elétrons 

Há duas formas dos fótons serem espalhados por elétrons: O espalhamento Compton e o 

espalhamento Rayleigh. 

Efeito Compton 

Também conhecido como espalhamento inelástico, no efeito Compton o fóton incidente é 

espalhado por um elétron periférico, que recebe apenas parcialmente a energia do fóton inci

dente. Consequentemente o fóton espalhado terá uma energia menor e uma direção diferente 

da incidente, como mostra a Fig.(3-5). 

O efeito Compton é predominante em energias intermediárias, por exemplo, de òükeV a 

~\5MeV para o alumínio (hiAl), e de bOOkeV a AMeV para o chumbo 8zPb, faixa em que a 

energia de ligação dos elétrons atômicos da camada K é muito menor que a energia do raio gama 

incidente. Dessa forma, a interação do fóton pode ser descrita como um espalhamento por um 

elétron livre. O efeito Compton depende da densidade do elemento (número de elétrons/cm3), e 

decresce em função da energia dos fótons, porém não tão rapidamente como o efeito fotoelétrico. 

£)à .> 

\ , ( • . 
«& 

^ 
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Figura 3-5: Representação pictórica do Efeito Compton, pela qual a radiação 7 de energias inter
mediárias interage coin o átomo, havendo um espalhamenlo inelástico, onde o átomo emite um fóton 
de energia baixa e mais um elétron. 

Fie é inversamente proporcional à energia do fóton incidente e proporcional ao número atômico 

Z do material absorvedor . A seção de choque total para o espalhamento Compton (o~c) é dada 

por 

[ 2 ü + 2 i _ l i n ( ] + 2 a ) 
(Tc — 2Z7T7-n 

+ 7- ln( l + 2 « ) - 7 - i ^ % 
2 a V / ( l + 2 a ) 2 

cm1 .ôiomo : , (3.7) 

sendo a - -ü^ /).;y é a energia do fóton incidente, "r/i." é a massa do elétron. TQ = - ^ é o raio 
inc. ° ' ' J me 

clássico do elétron e Z é o número atômico. Observe que a dependência com o número atômico 

Z é linear. 

E s p a l h a m e n t o R a y l e i g h 

Na Fig.(3-6) ilustramos o processo de espalhamento Rayleigh, t ambém chamado de espalha

mento elástico, no qual um fóton é espalhado por u m elétron ligado a eletrosfera, com troca de 

momento e conservando sua energia. A dependência da seção de choque com o número atômico 

1 I » 2 li 

d(T/f — r0 \fe\~ —^—dü cm1 játomo, (3.8) 

file:///fe/~
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Eigura 3-(k Representação pictórica do espalhaniento Rayleigh. no qual a radiação 7 interage com o 
átomo através do espalhaniento elástico, e o fóton é espalhado por um elétron ligado à eletrosfera com 
t roca de momento, mas conservando sua energia. 

com daR representando a seção diferencial de espalhaniento Rayleigh, r0 representa o raio 

clássico do elétron, 6 o ângulo de espalhaniento, dfl o ângulo sólido na direção de 9 e f6 

representa o fator de espalhaniento. Integrando a Eq.(3.8) chega-se a seção de choque total , 

que no limite de comprimento de onda muito grande, tem-se que /# —> Z. 

3.1.4 Espalhamento Thomson 

O espalhaniento Thomson ocorre quando um fóton é espalhado elasticamente pelo campo 

coulombiano do núcleo atômico (ver Fig.(3-7)). Este choque é elástico e o fóton mantém sua 

energia inicial, simplesmente mudando o seu momento linear, para tal fenômeno. A seção de 

choque deste espalhaniento é dada por 

ac — _5"'rn crn /átomo. (3.9) 

3.1.5 Produção de pares 

Numa colisão, um fóton pode fornecer ao elétron toda a sua energia (efeito fotoelétrico) ou 

par te dela (efeito Compton) . Entre tanto , há um outro processo no qual os fótons perdem sua 
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Figura 3-7: Representação pictórica do espalhamento Thompson, pelo qual o fóton é espalhado 
elásíicamente pelo campo coulombiano do núcleo atômico. 

energia na interação com a matéria, que é o processo de produção de pares. A produção de pares 

é t ambém um ótimo exemplo da conversão de energia radiante em massa de repouso e energia 

cinética. Nesse processo, u m fóton de a l ta energia perde toda sua energia em uma colisão 

com um núcleo, criando um par elétron-pósitron (Fig.(3-8)), com uma certa energia cinética. 

O positron é produzido com uma energia cinética u m pouco maior que a do elétron, porque 

a interação coulombiana do par com o núcleo positivamente carregado causa uma aceleração 

positron e uma desaceleração do elétron. 

Utilizando-se os princípios de conservação da energia total relativística, conservação do mo

mento e conservação da carga, demonstra-se que um fóton não pode simplesmente desaparecer 

no espaço vazio, criando um par. A presença do mícleo é necessária para permitir que tanto a 

energia quanto o momento sejam conservados no processo. 

3.2 Método dos dois meios 

O método dos dois meios[3] tem como objetivo principal a determinação do coeficiente de 

atenuação linear de amostras de espessuras irregulares. Neste método mede-se o feixe de raios 
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Figura 3-8: Representação dos níveis de energia na produção de pares, onde a radiação 7 de alta 
energia é convertida em um par elétron-pósitron com uma certa energia cinética. 

gama transmit ido pela amostra desejada, seqüencialmente em dois meios diferentes, cujos coe

ficientes de ateimaçào linear sejam conhecidos. A part ir destes é determinado o coeficiente de 

atenuação linear da amostra de interesse, sem necessitar o conhecimento de sua espessura. Pela 

Fig. (3-9) observa-se: 

e -. ex + e2 (3.10) 

onde 

e =- Espessura das duas paredes da caixa de acrílico. 

ei — Espessura da primeira parede. 

e.'i --- Espessura da segunda parede. 
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Figura 3-9: Esquema do Método dos dois meios. A radiação 7 incide em uma caixa contendo um 
meio e a amostra de solo com uma intensidade inicial /Q e após interagir com a matéria, emerge do 
sistema uma parte da radiação inicial I[. 

Definimos: 

/(; feixe Transmitido pelo sistema Caixa de Acrílico (3.11) 

l<x: Feixe Incidente no sistema Caixa de Acrílico 

li -- Feixe Transmitido pelo sistema Caixa de Acrílico + Meio 1 

/1(1 - Feixe Incidente no sistema Caixa de Acrílico + Meio 1 

1-2 - Feixe Transmitido pelo sistema Caixa de Acrílico + Meio 2 

I20 Feixe Incidente no sistema Caixa de Acrílico -+- Meio 2 

l[ Feixe Transmitido pelo sistema Caixa de Acrílico + Meio 1 + Amostra 

/r* Feixe Incidente no sistema Caixa de Acrílico + Meio 1 + Amostra 

/.' --• Feixe Transmitido pelo sistema Caixa de Acrílico + Meio 2 + Amostra 

/,( - Feixe Incidente no sistema Caixa de Acrílico -\- Meio 2 + Amostra 
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Figura 3-10: Interação da radiação 7 com a caixa de acrílico vazia. 

I'cPc : Coeficiente de atenuaçào linear da caixa de acrílico 

[i1p1 - Coeficiente de atenuação linear do meio 1 

H-iP-i - Coeficiente de atenuação linear do meio 2 

pp = Coeficiente de atenuação linear da amostra 

(3.12 

Iniciando a análise com a caixa vazia. Fig.(3-10), aplicando a Lei de Beer para a mesma, 

obt ODiem-se; 

Ia = Inne-wo* (3.13) 

Isolando-se os feixes, chega-se: 

e~lloPce Io 
(3.14) 

Utilizando a mesma caixa, mas agora, preenchida com o meio 1, tem-se: 
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Ix = lw (e-M& x e-w*) (3.15) 

substituindo (3.14) na Eq.(3.15), chega-se a: 

/,=/„(«—» x£) (3.16) 

Desta forma, isolar ido-se novamente os feixes: 

Icha 
(3.17) 

Utilizando o mesma processo, mas agora com o meio 2, tem-se: 

I2 = I20 (e-w*D x e-iicPc^ (3.18) 

substituindo (3.14) na Eq.(3.18), chega-se agora: 

h = I20 í
 e'fi2f"° 

Ic 

'OC 
(3.19) 

Isolando-se os feixes: 

-WiD _ Woe 
Id 0*20 

(3.20) 

Aplicando-se o logarítimo natural em (3.17), obtem-se: 

fhPi = ~JJ ^ 
/ i / t i-«oc 
/ c / 1 0 

(3.21) 

Aplicando o logaríumo natural em (3.20); 

P2P2 
- 1 

In hhc 

l^cho 
(3.22) 

Considerando-se a amostra inserida no meio 1 conforme a Fig. (3-11) obtem-se: 
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Figura 3-11: Interação da radiação 7 com a caixa de acrílico e a amostra inserida no meio 1. 

l[ --_• /* (e-PiPii»-*) x e-^px x e ^Pce) 

7/ = / * ( e -/«iPiC x e ^ , P i - W» v « /'cPc x e f'p" x e c - ) 

(3.23) 

(3.24) 

Substi tuindo (3.14) e (3.17), tem-se entào: 

[' — I* 
li — 1o 

/ l / o g
 x e^íPl -PP) x íl£.\ (3.25) 

Isolando os feixes: 

*i\(l i £ I — pfiViPi- PP) 

/r* 7 V / 

o*(»lPl-W) /(Ao 
/ ü / l 

(3.26) 

(3.27) 

Aplicando o logarítimo natural . 

•°(ff) (3.28) 
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Definindo T obtem-se; 

ln(T) 

(^Pj - pp) 

Considerando-se agora a amostra inserida no meio 2, obtem-se: 

(3.29) 

I'2 = I* (e-ft>Pa(J?-*) x e-W* x e-HcPc^ 

l' — i# fe-^P2D x e^-ipi* x e~wx x e_íící>ce) 

(3.30) 

(3.31) 

Substituindo (3.14) e (3.17), tem-se então; 

1l — i 0 
^IQC x e*(w2-w) x f— 

.-^20 V-̂ OC 

Isolando os feixes: 

h. \ fhl \ = ^(M2p2-w) 

J2 J20 „x(n2p2-fip) 

Itl. 0 J 2 

Aplicando o logarítimo natural na Eq. (3.34), 

x = 
(fhPi ~ W) 

Definindo S = 
( & ) • 

obtem-se; 

x = 
In (5) 

(p2p2 - jip) 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

Passando para a fase de isolamento de pp, tem-se que: 
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lh.Pi - MP 

~fip 

HP 

in: 

x 
InE 

-\HPi + 
x 

InS 
P2P2 x 

Substituindo a equação (3.29), no lugar de x, 

HP 

HP 

W 

HP 

1 -

ln! 

InT 
In 5 
InT 

HP 

P2P2 

P2P2 

P2P2-

lnS 

InT 
In 

x O1P1 ~ W) 

InT 
In 5 
InT 

P1P1 + 

P1P1 

InS 

hTf MP 

= HPi-HPi 
In! 

InT 

Chegando a: 

MP 
P2P2 ~ M1P1 jgf 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 
[1 - ({*§)] 

que, como pode-se observar, determina o valor do coeficiente de atenuação linear da amostra 

sem a dependência do valor da espessura. Isto é de grande importância para o caso em análise, 

pois para este trabalho as amostras de solo são irregulares, com espessura variável. 

3.3 WinXCOM[l] 

Dados da seção de choque do espalhamento e absorção de fótons (raios-X, raios gama, 

bremsstrahlung) são de grande necessidade para muitos ramos da Ciência, engenharias e apli

cações médicas. São bastante variadas as combinações e misturas de elementos das quais as 

seções de choque são necessárias. As tabelas normalmente disponíveis, incluem seções de choque 

para muitos (mas não todos) elementos. Pequena parte destas tabelas também contém dados 

para um número limitado de combinações e misturas. Na prática não é possível encontrar todos 

http://lh.Pi
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requisitos das seções de choques adequadamente por meio de uma coletânee* de tabelas. 

As seções de choque para combinações podem ser obtidas com bastante precisão (exceto em 

energias perto de limiares de absorção) como soma das seções de choque pat,ra os componentes 

atômicos. Porém, a álgebra exigida é tediosa, e a tarefa é muito mais complicada devido ao fato 

que a seção de choque de fotoabsorção e coeficientes de atenuação totais sã_o descontínuos nos 

limiares de absorção. A presença destas descontinuidades faz com seja desej ável que as tabelas 

de seção de choque para as combinações incluam energias de fóton imeddatamente acima e 

abaixo de todas as extremidades de absorção para todos os componentes atômicos, e isto exige 

uma interpolação adicional muito alta. 

Uma abordagem alternativa conveniente para gerar as seções de choqu_*es e os coeficientes 

de atenuação para combinações e misturas precisadas é o programa WinXTCOM, que executa 

rapidamente esta tarefa para qualquer elemento, composto ou mistura, em energias entre lkeV 

e WOGeV. 

O programa WinXCOM pode gerar seções de choque em uma escala de -energia normal (es

paçada aproximadamente mediante logaritmos), ou em uma escala selecionatxia pelo usuário, ou 

para uma mistura de ambas as escalas. As seções de choque para energias imediatamente acima 

de e abaixo de todos os limiares de absorção estão automaticamente incluíTdas. O WinXCOM 

apresenta duas formas de resultados: 

(a) tabelas semelhantes ao formato das tabelas existentes na literatura; 

(b) exposição gráfica dos dados tabelados. 

O programa calcula seções de choque e coeficientes de atenuação total, a*,ssim corno também 

seções de choque parciais para os seguintes processos: espalhamento inelásiáco, elástico, efeito 

fotoelétrico, e produção de pares no campo do núcleo atômico e no campo do»s elétrons atômicos. 

Para combinações, as quantidades tabuladas são coeficientes de atenuação de massa parcial e 

total. A soma dos coeficientes de interação para os processos individuais é igual ao coeficiente 

de atenuação total. Os coeficientes de atenuação total sem a contribuiçSo do espalhamento 
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elástico também são dados, porque eles são freqüentemente usados em cálculos de transporte 

de raios gama. 

Os coeficientes de interação e coeficientes de atenuação totais para combinações ou misturas 

são obtidos como somas das quantidades correspondentes para os componentes atômicos. As 

frações por peso dos componentes são calculadas pelo WinXCOM a partir da fórmula química 

dada pelo usuário. Para misturas, porém, o usuário deve fornecer as frações por peso dos vários 

componentes. 

Dentre algumas limitações, deve ser destacado que as seções de choque dos elementos nos 

bancos de dados do WinXCOM se referem a átomos neutros, e não levam em conta os efeitos 

da estrutura molecular e os efeitos devidos ao estado sólido, que modificam as seções de choque, 

especialmente nas regiões próximas dos limiares de absorção. 

3.4 Estatística[15] 

Sendo este um trabalho experimental, uma das ferramentas mais importantes será a análise 

estatística visando, a partir de um planejamento, dar uma resposta com uma determinada 

incerteza, dependendo dos fatores empregados nos métodos analisados. A seguir serão resumi

dos cada um dos processos que foram levados em consideração na análise dos dados obtidos 

experimentalmente. 

Usualmente ao ser apresentado um valor experimental (x) este deve levar ao seu lado a 

incerteza (a) do valor medido: 

x x±a (3.45) 

x = Çf» (3.46) 
N 

a = 
\ 

N 

N-l 
i - ^ ^ - ã f ) 2 (3.47) 

Deve-se fazer o máximo possível de experimentos para que tenhamos um bom valor médio (ãf). 
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e ao mesmo tempo minimizar o desvio, o qual será determinado de acordo com o nível de 

confiança desejado. 

Neste trabalho foi estabelecido, antes do início das experiências, que o nível de confiança 

seria de 95%, para as análises dos coeficientes de atenuação lineares encontrados (tanto para 

pedra pome, quanto para as amostras de solo irregulares). Para a detecção estipulou-se uma 

estatística de 100000 contagens durante o tempo de detecção, o qual daria, 

um desvio estatístico de aproximadamente 0, 32%, o qual foi considerado bom para a precisão 

das medidas a serem realizadas. Na análise dos dados dividiu-se o trabalho em duas partes, uma 

onde analisou-se segundo a Distribuição Normal (Gaussiana) e outra parte com a Distribuição 

de Student. 

3.4.1 Distribuição Normal ou Gaussiana[14] 

E considerado um dos modelos mais importantes, proposto pelo matemático Karl F. Gauss 

no início do século XIX, para calcular as probabilidades de ocorrência de erros em medições. 

Para indicar que uma variável aleatória X se distribui normalmente, com média ji e variância a2, 

empregamos a notação XftJ (/x, cr2), onde o sinal Pá pode ser lido como "distribui-se de acordo 

com ", e segue o modelo teórico da Eq.(3.49), que se for analisado via gráfico de (f(x);x) 

obtem-se a forma de um sino (gráfico da densidade de probabilidade). 

f(x)dx — — = e a^ dx (3.49) 
<7V27T 

Para determinar o intervalo de confiança para a média populacional, a partir da distribuição 

normal, utiliza-se a Eq.(3.50), que evidencia o nível de confiança z a ser utilizado e TV o número 
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de amostras analisadas. 

x — z—== < ti < s + z—7= (3.50) 

VN y/N 

No caso do trabalho aqui realizado, para 95% de confiança, temos que z = 1,96. Substituíndo-

se na Eq.(3.50), obtemos: 

x - ( l , 9 6 ) x - ^ = < j L i < ã + ( l , 9 6 ) x - ^ = (3.51) 

A distribuição Normal descreve bem um grande número de processos reais, e isso nos permite 

usá-la como modelo para resolver vários problemas de interesse prático. 

3.4.2 Distribuição de Student[14] 

Em 1908, W. S. Gosset, que usava o pseudônimo Student para assinar seus trabalhos, pub

licou a dedução da "curva representando a distribuição de freqüências de uma grandeza z, 

obtida dividindo-se a distância média entre a média amostrai e a média populacional pelo 

desvio amostrai". 

Supõe-se agora que as amostras são aleatórias, e além disso, as amostras são extraídas de 

populações normais. Isto é aceitável desde que os valores amostrais sigam certas distribuições 

específicas, que podem ser usadas para se obter intervalos de confiança. No caso consideram-se 

amostras de N elementos, extraídas aleatoriamente de uma população normal de média pi e 

variância a2. Pode-se demonstrar que os valores amostrais, x (média amostrai) e s2 (variância 

amostrai), obedecem ao seguinte: 

a) As médias amostrais ~x também se distribuem normalmente, com a mesma média fi, mas 

com variância igual a •%—. 

b) A variável aleatória t, definida por t — ~rjrt, segue a distribuição í com N — 1 graus de 

liberdade. 

A nova variável aleatória é representada pelo símbolo í/v_i, e sua distribuição é chamada de 
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distribuição t ou distribuição de Student. O índice TV — 1 lembra que a forma da distribuição 

varia com o tamanho da amostra. Na verdade são várias distribuições diferentes, cada uma 

delas correspondendo a um número de graus de liberdade na determinação do valor de s. E 

importante ressaltar, desde já, que o número de graus de liberdade na distribuição de Student 

se refere à obtenção do desvio padrão, e não ao cálculo da média. Com a distribuição de Student 

pode-se calcular um novo intervalo de confiança usando apenas os valores amostrais Eq.(3.52). 

5 S 
x-tN-i-j^z < fj,<x + tN-i—= (3.52) 

VN VN 

Na prática, observa-se que a distribuição t é mais espalhada, ou seja, os intervalos de 

confiança obtidos a partir dela serão mais largos. Isto faz sentido, porque ao usar o valor de 

s para estitnar o comete-se um erro, que evidentemente será tanto maior quanto menor for a 

amostragem. Por outro lado, quanto maior for a amostragem, mais estreito será o intervalo. 

No limite, com um número infinito de graus de liberdade, a distribuição t termina reduzindo-se 

à distribuição normal padrão. Com o aumento do número de graus de liberdade, os valores de 

£/v-i convergem, a princípio rapidamente e depois mais devagar, para os valores da distribuição 

normal padrão. A medida que a amostra cresce, a diferença entre as duas distribuições vai 

perdendo a importância. Na prática, só se costuma usar a distribuição t quando o número 

de graus de liberdade na estivativa do desvio padrão é inferior a 30, para amostras maiores a 

Eq.(3.50) é considerada satisfatória. 

3.4.3 Coeficiente de Correlação[14] 

O coeficiente de correlação está diretamente relacionado com a soma dos quadrados das 

distâncias dos pontos até a reta ajustada. No caso em que ü ' — 1 a soma dos quadrados das 

distâncias dos pontos até a reta ajustada é nula, significando que os pontos estão perfeitamente 

alinhados à reta ajustada, em qualquer outro caso, R" é menor que 1. Desta forma, quanto 

melhor for a correlação dos dados, mais alinhados estarão os pontos, mais próximo de 1 será 
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o valor de Br, enquanto numa distribuição de baixa correlação dos dados, menos alinhados 

estão os pontos e mais próximo de 0 estará o valor de R2. Se em uma determinada distribuição 

há um ou mais pontos que estão fora do padrão, estes, dependendo do seu desvio padrão da 

média, podem ser descartados da análise, e podem ser considerados como erros sistemáticos do 

experimento, ou pontos que não podem ser explicados pela análise em questão. 

3.4.4 Critério de rejeição de Chauvenet [16] 

Pelo critério de rejeição de Chauvenet, uma medida ?/, pode ser rejeitada conforme Eq.(3.53), 

v dch é ° limite de rejeição de Chauvenet, definido pela Eq.(3.54), onde G{r\) é a função 

gaussiana. Como pode ser visto, conforme este critério, po diminui com o número de medidas. 

A Tab. (3.1) mostra os valores de dch calculados numericamente. Por exemplo, conforme o 

critério de Chauvenet, num conjunto de 15 medidas, devem ser rejeitados eventuais resultados 

que apresentem \dj\ maior que 2.13<r. 

Evidentemente, a média e o desvio padrão devem ser novamente calculados quando uma 

medida é eliminada do conjunto de dados. 

Kl -- \(y, -y)\ >dch (3.53) 

Po / G{rj)dn\ G(rj)drj= G(r,)dT,= — (3.54) 
J oo J-\-dch J-dCh 

n 
6 
8 
10 
12 
15 
20 
30 

à.Ch 
1,73a 
1,86o 
l,9(kr 
2,04o-
2,13fj 
2,24a 
2,39a 

n 
40 
50 
100 
200 
500 
1000 
2000 

do» 
2, 50o-
2,58íT 
2,80(j 
3,02cr 
3,29a 
3, 48ÍT 

3,66a 

Tabela 3.1: Limite de rejeição de Chauvenet. 
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Capítulo 4 

Materiais e Métodos 

4.1 Caracterização das Amostras de Solos Irregulares [18] 

O solo é classificado como sendo a parte desintegrada da camada superficial da crosta ter

restre, constituída de material incoerente ou de fraca coerência, como por exemplo, cascalho, 

areia, silte, argila ou qualquer mistura desses materiais, isto é, material terrestre, alterado por 

agentes físicos, químicos e biológicos e que serve de base para as raízes das plantas. 

0 solo da região de Londrina, norte do Paraná, é de origem basáltica, entretanto, conforme 

a sua localização, em topografia mais plana ou mais acidentada, apresenta tipos diferentes, 

conseqüentemente de fertilidade variável. 

A camada de solo é de profundidade variável, indo de várias dezenas de metros, nos espigões 

até a menos de um metro, próximo aos ribeirões, onde, na maioria das vezes, a água flui sobre 

a superfície compacta do basalto. 

O melhor solo de Londrina e um dos mais férteis do mundo está na região setentrional do 

Município, que se caracteriza por uma topografia mais plana. Aí, predominam os solos Terra 

Roxa Estruturada Eutrófica, Latossolo Roxo Eutrófico e, em menor quantidade, o Brunizen 

Vermelho e o Litólico Eutrófico. Aos primeiros, só se comparam os famosos Chernozen (solos 

negros) da Ucrânia. 

O Latossolo Roxo é a classe costituída por solos minerais, não hidromórficos, formados 

28 
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a partir de rochas eruptivas básicas. São de coloração arroxeada, muito profundos, porosos, 

muito friáveis, acentudadamente drenados, com argila de baixa capacidade de troca de cátions 

(gibbsíticos, cauliníticos ou oxídicos) e elevados teores de sesquióxidos de ferro, alumínio, e 

oxido de titânio e manganês. Cerca de 776km2 (2,62% do Latossolo roxo) dos solos desta 

classe, no estado do Paraná (0,39% da superfície do estado), são distróficos (LRd), ou seja de 

fertilidade natural muito baixa, muito ácidos e com elevados teores de alumínio trocável. 

Uma das características mais marcantes destes solos, é a abundância de minerais pesados, 

muitos dos quais facilmente atraídos por um ímã comum. Em resumo pode-se dizer que os solos 

desta classe, quando em condições naturais, são muito resistentes à erosão, embora apresentem 

graves limitações quanto à fertilidade natural, porém tornam-se excepcionalmente produtivos 

quando utilizados sob sistemas de manejo tecnificados, que incluam a correção da acidez. 

Classificado como TRe, a Terra Roxa Estruturada, estão compreendidos solos minerais, não 

hidromórficos, com argila de baixa capacidade de troca de cátions, predominantemente caulínit-

icas, com baixo gradiente textural. Ricos em sesquióxidos de ferro e alumínio e derivados de 

rochas eruptivas básicas. São de coloração avermelhada, profundos, argilosos, bem drenados, 

porosos. Cerca de 12.035fc7n2 que correspondem a 6,04% da superfície do estado do Paraná, 

são eutróficos (TRe$), isto é, solos com alta fertilidade natural, moderadamente ácidos, e prati

camente sem alumínio trocável, tem textura argilosa de relevo suave ondulado. Solo de alto 

potencial agrícola, com restrições apenas moderadas no que se refere à susceptibilidade à erosão. 

São solos que sustentam altas produções por mais de 20 anos, sendo que as culturas de café, 

algodão, soja, milho, trigo, arroz, menta, rami, e cana-de-açucar são as mais comuns desta área. 

As amostras de solos foram retiradas do Bosque da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), sendo pertencentes aos dois grupos de solos distintos, o TRe$ (Terra Roxa Estruturada 

Eutrófica) e o LRd (Latossolo Roxo Distrófico). Na coleta das amostras utilizou-se uma caixa, 

que era inserida em cinco profundidades diferentes (de 0 a lQcm, de 10 a 20c7n, de 20 a 30c??i, 

30 a 40c?n e de 40 a 50cm), para que as amostras ficassem, para futuras análises, na forma em 
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Figura 4-1: Amostras de solo do tipo TR.e» (Terra Roxa Eutrófica), de diferentes profundidades, 
parafinadas e prontas para serem analisadas pelo Método dos Dois Meios. 

que estavam es t ru turadas no solo. 

Após a coleta, mediu-se a massa das amostras, e as mesmas foram revestidas de uma fina 

camada de parafina (da ordem de l m m ) (Figs. (4-1) e (4-2)). Neste momento, a parafinaçào 

utilizada é u m método muito artesanal, pois durante o mesmo deve-se ter u m cuidado especial 

para que a parafina não penetre dentro da amostra. Para isto, aquece-se um bloco de parafina 

a té atingir o estado líquido. A fonte térmica é desligada, e espera-se o momento em que a 

parafina chegue ao ponto de solidificação. Por se t r a t a r de u m a substância pastosa, momentos 

antes da sua solidificação aplica-se a parafina sobre a amostra com a ajuda de u m pincel. Desta 

forma, a parafina se solidifica ao entrar em contato com a superfície da amostra, não penetrando 

na mesma, ficando assim, a amost ra pronta para ser inserida nos meios que serão utilizados nas 

medidas, sem que estes meios possam penetrar as amostras. 

A Tabela (4.1) mostra a composição percentual química destes solos em relação ao tipo de 

solo e sua respectiva profundidade analisada, de acordo com Embrapa-Iapar (1984). 
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Figura 4-2: Amostras de solo do tipo LRd (Latossolo Roxo Uistrófico). de diferentes profundidades, 
parafinadas e prontas para serem analisadas pelo método dos dois meios. 

T i p o de solo 

L R d (0 - 10cm) 

LRd (10-26cm) 
L R d (26 - 4.6cm) 

T R e ( 0 - 1 5 c m ) 

O 

41,19 
49,29 

42,72 
37,70 

Si 

11,00 

11,25 

11,25 
10,70 

Al 

8,00 

8,93 

9,04 

5,90 

Fe 

13,80 
14,00 

14,21 

14,00 

C 

2,28 

1,72 

1,30 

2,50 

N 

0.24 

0,20 

0,15 

0,30 

Ti 

2,30 

2,2G 

2,33 

4,10 

P 

0,07 

0,06 

0,06 

l a h e l a 4.1: Percentual (em massa) de elementos nos solos TRe e LRd em diferentes liorizontes. 
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4.2.2 Caracterização dos Meios Utilizados 

Na análise feita anteriormente por Silva et al[2j, houve a necessidade de se trabalhar com 

meios que tivessem coeficientes de atenuação linear o bastante distintos, entre si e em relação 

à amostra estudada, além do fácil manuseio e homogeniedade do material. Os três primeiros, 

Areia, Pó de Mármore e Mica, foram utilizados nas análises de Silva, para determinação do 

coeficiente de atenuação de amostras irregulares de cerâmicas arqueológicas, o ar foi sugerido 

teoricamente por Elias[6], e o quinto, Oxido de Alumínio (AI2O3) foi incluído neste trabalho. 

Descreve-se a seguir a análise de cada um dos meios empregados neste trabalho. 

Meio Areia 

A areia é a utilizada na construção civil, peneirada em malha de lmm, a fim de obter-se o 

máximo possível de homogeniedade na compactação, evitando o aumento no desvio no valor 

da medida do seu coeficiente de atenuação linear. 

Meio P ó de M á r m o r e 

É extraído no corte de peças de mármore, sendo hoje em dia de difícil aquisição, devido 

aos novos cortes serem feitos com diamantes, que evitam o pó, que nas marmorarias, significa 

desperdício de matéria prima. 

Meio Mica 

Nome genérico de um grupo de minerais, hidrossilicatos de alumínio, potássio, ferro e mag-

nésio, cristalizáveis no sistema monoclínico. Composto de granulações diferentes, foi passado 

por uma peneira de malha lmm, para melhor homogeneidade. 

Meio Ar 

Neste caso coloca-se a amostra dentro da caixa vazia e faz-se as medidas das intensidades. 

Como a densidade do ar é muito baixa (par —• 0), podemos admitir, devido a análise feita por 
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Elias, já citada anteriormente, que o coeficiente de atenuação linear do ar é aproximadamente 

nulo, o que facilitará os cálculos. 

Meio Oxido de Alumínio Atomizado 

Escolhido devido à presença do elemento químico Al o que dá um coeficiente de atenua

ção linear igual a \ip = 0,2962 ± 0,0049cm-1. O Oxido de Alumínio Atomizado foi medido, 

mas não foi utilizado para a análise das amostras, pois seu coeficiente de atenuação linear 

era praticamente igual ao do pó de mármore, não sendo assim de grande utilidade para este 

trabalho. 

Meio Água 

Escolhido devido a sua homogeneidade, o meio água teve seu coeficiente de atenuação linear 

medido para o experimento mas não foi utilizado, devido ao fato que, no momento em que a 

fina camada de parafina das amostras entravam em contato com o meio em questão, esta tinha 

suas características físicas modificadas (trincavam). 

4.2.3 Determinação da Densidade e Umidade das Amostras de Solo 

Irregulares 

Utilizou-se o método gravimétrico para determinar as densidades das amostras utilizadas 

no experimento. Na metodologia empregada foi levado em consideração o fato das amostras 

estarem envolvidas com uma fina camada de parafina, na determinação da massa e do volume 

da amostra. A determinação das massas das amostras foram realizadas com o auxílio de uma 

balança de precisão da marca GEE ARA - Ind. e Com. Eletro-Eletrônica GEHARA-Ltda., 

modelo BG400. 

A densidade foi calculada por meio da Eq.(??). O desvio na densidade foi determinado 

por propagação de erros na Eq.(??). Foram realizadas dez repetições para a determinação da 
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massa. No caso do volume, o desvio do béquer utilizado era de 0, 5cm3, no solo TRe e 1, Ocm3 

para as análises de volume do solo LRd. 

ms fmsp-mp\ 
" = ~, = {-v^r) 'sendo: (41) 

m3 = massa do solo 

V3 = volume do solo 

m3p = massa do solo parafinado 

Vsp — volume do solo parafinado (4-2) 

rrip = massa da parafina 

Vp = volume da parafina 

Determinação da Umidade das Amostras de Solos Irregulares 

Para a determinação da umidade das amostras de solo, mediu-se a massa do solo úmido 

dentro de um béquer, e após, estas eram colocadas numa estufa marca BIOMATIC Aparelhos 

Científicos LTDA, acoplado a um termostato estabilizado a uma temperatura de 105°C, durante 

24/i. Após este intervalo de tempo, as amostras eram retiradas e medidas novamente suas 

massas. A metodologia empregada pode ser quantificada pela equação, 

U{m) = !^£ = (™.-«*\ (4.3) 
ms \ m3 ) 

sendo mH.2o a massa de água contida na amostra, m3 a massa do solo úmido e ms3 a massa do 

solo seco. 
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Figura 4-4: Esquema do aparato experimental. 

4.3 Aquisição e Análise de Dados 

4.3.1 Eletrônica Nuclear de Aquisição 

A eletrônica nuclear utilizada consiste de um aniplificador para espectrometria EG&G 0R-

TEC, modelo 673. um mult.ic.anal EG&G ORTEC - Modelo 7100, uma fonte de alta tensão 

MICRON AL - Modelo 1023,4 que alimenta o detetor com +11501", um minibin EG&G OR

TEC - Modelo 4001 Aí, e dois cabos de transmissão de dados, um entre a fotomultiplicadora 

e o aniplificador, KM P — 5252750RG062(í/#) com 93Í), e o outro, entre o aniplificador e o 

nmlticanal, KMPRGC - 59CRLULAR (1)75Q#401.065. 

A Fig. (4-4) mostra a representação esquemática do arranjo experimental e a Fig. (4-5) mostra 

a fotografia do arranjo experimental montado no Laboratório de Física Nuclear Aplicada da 

UEL. 

4.3.2 Detector de Nal(Tl) 

O detector Naí(l'l) é um cintilador inorgânico, pertencente ao grupo dos cristais alcali-

alogêneos. A função principal do detector é medir a radiação ionizante produzindo luz na 

http://mult.ic.anal


4.3 A q u i s i ç ã o e A n á l i s e de D a d o s 

Figura 1-5: Fotografia do arranjo experimental, mostrando o Multicanal ÜRTEC 7100. uma fonte de 
alta tensão MICRONAL 1023A, o minibin ORTEC 4001M. um amplificador ORTEC 673 e os cabos 
de transmissão de sinais. 

interação desta cora o material do cintilador. Algumas propriedades dos materiais cintiladores 

ideais são: converter energia cinética das partículas carregadas em luz detectável com eficiência 

de emulação alta; essa conversão deve ser linear; a luz produzida deve ser proporcional à energia 

depositada e o material deve ter uma boa qualidade ótica. 

Os cintiladores inorgânicos possuem a melhor produção de luz e linearidade. A melhor 

propriedade do Nal(Tl) é a excelente produção de luz e eficiência de aproximadamente 90%. 

Por outro lado, o cristal NaI(Tl) é frágil e é danificável por choque mecânico ou térmico. 

O detector NaI(Tl) utilizado foi o modelo TKLEDYNE ISOTOPES Nal(Tl) - Modelo 

905 — 3, de 2" x 2", acoplado a uma base fotomultiplicadora ORTEC1 - Modelo 276. 

4.3.3 Fon te de 2 4 1Am 

A fonte utilizada neste experimento é uma fonte de 2A1Arn, de ÍOOmCi, selada em um disco 

metálico, modelo vlA/C.66, da Amersham International Limited. 

A linha gama utilizada foi de 59, 53keV, de acordo com a biblioteca do programa 

GAMALABER[19]. O 2AlAm decai para o elemento 2:i7Np, por decaimento a, sendo que o 
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Figura 4-6: Ilustração pictórica do decaimento do Am. 

núcleo filho se deexcita emitindo a linha gama utilizada de 59, 53keV. A Fig. (4-6) mostra u m 

esquema pictórico do decaimento do 2A1Am de acordo com Lederer[2ü]. 

4.3.4 Arranjo Experimental 

No experimento realizado foi utilizado o aparato experimental esquematizado na Fig. (4-7) no 

qual a fonte de 24lAm é totalmente envolvida por placas bloqueadoras de chumbo para blindar 

a radiação, sendo uma móvel para possibilitar a experiência. Quando a placa móvel é retirada, 

a radiação passa pelos colimadores de chumbo interagindo com a amostra em estudo. Após a 

interação, a radiação emergente é medida pelo detector de NaI(Tl) o qual envia a informação 

obt ida para um sistema padrão de eletrônica nuclear. 

A vista frontal e superior são ilustradas nas Figs. (4-8) e (4-9) respectivamente, com as 

respectivas dimensões do sistema fonte-detector. O feixe sai colimado da fonte com um diâmetro 

1 í/v,???., percorre uma distância de òmm chegando numa placa móvel de chumbo, de ],7?7??7? de 

espessura. A partir desta, passa por u m colimador de 2mm de diâmetro, percorrendo uma 
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Figura 1-7: Desenho esquemático da mesa de medidas. Observa-se que a fonte de 24lArn está toda 
coberta por placas bloquedoras de radiação de Chumbo, sendo que uma pode ser removida para que 
o feixe passe pelos colimadores de chumbo. A amostra fica disposta sobre uma mesa micrométrica 
X YZ, e apás a interação da radiação com a amostra, o feixe emergente é detectado no detector de NaI 
(TI) e o sinal enviado letrônica nuclear gama padrão. 

distância de brnm a té sair do sistema de colimaçáo de chumbo. Deste ponto a té a amostra 

tem-se u m a distância de 4cm, onde neste ponto a radiação interage com a caixa de amostras 

de 5, OGcni de lado, percorrendo mais 4, 4cm até chegar ao colimador do detector de NaI (TI), 

com diâmtro de òrnm e bem de espessura. Na Fig. (4-10) tem-se a perpectíva do sistema fonte-

amost ra-detect or. 

4.3.5 Determinação do Coeficiente de Atenuação da Água 

Para demonstrar a confiabilidade do arranjo experimental utilizado, foi determinado o valor 

do coeficiente de atenuação linear da água (pip). Para sua determinação foi utilizado o método 

de transmissão simples, aplicado a uma caixa de acrílico de 5,06cm de espessura, com água. A 

medida foi feita em dezesseis pontos da amostra, e para cada ponto calculou-se o valor médio 

de qua t ro medidas. A Tab. (4.2) apresenta o valor médio com seu respectivo desvio padrão 

e valores encontrados na literatura[21],[22],[23], mostrando boa concordância entre eles. A 

Fig.(4-11) i lustra os dezesseis valores de fip nos pontos analisados da amostra. 
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Figura 1-8: Vista frontal do sistema fonte-detector. 
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/ / 5 mm 
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Pb Nal(TI) 13.5 cm 
Am 

Figura 1-9: Vista superior do sistema font e-detec tor. 
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5.2 Determinação da Densidade e U midade das Amostras 

de Solo Irregulares 

A Tab.(5.2) mostra as densidades das amostras em (g/cm3) determinadas a partir da Eq.(4.1). 

Foram realizadas dez repetições da medida das massas da amostra parafinada e dez das mas

sas de parafina para obter-se uma melhor estatística. O desvio individual foi calculado por 

propagação. Os valores mostrados na Tab. (5.2) são para um nível de confiança de 95%. 

densidade (g/cm3) 
TRe 

| LRd 

(0 - 10) cm 
1,37 ± 0 , 0 4 
1,07 ± 0 , 0 2 

(10 - 20)cm 
1,33 ± 0 , 1 8 
1,06 ± 0 , 0 4 

(20 - 30) cm 
1,64 ±0 ,12 
1,08 ±0 ,02 

(30 - 40) cm 
1,45 ± 0 , 0 9 
1,11 ± 0 , 0 2 

(40 - 50) cm 
1,18 ± 0 , 0 6 
0,88 ± 0,03 

Tabela 5.2: Valores de p das amostras de solos TRe e LRd determinados pelo método gravimétrico. 
Cada valor tem seu respectivo desvio padrão propagado, para um nível de confiança de 95 %. 

Umidade (%) 
(g/g) c / (95%) 

Solo TRe 
Solo LRd 

(0 - 10)cm 

28,20 ± 0,03 
6,40 ± 0 , 0 4 

(10 - 20)cm 

13,14 ± 0 , 0 7 
3,65 ± 0 , 0 3 

(20 - 30)cm 

13,09 ± 0 , 1 2 
3,72 ± 0,03 

(30 - 40)cm 

13,25 ± 0 , 1 7 
3,32 ± 0,06 

(40 - 50)cm 

5,55 ± 0, 24 
4,00 ± 0,06 

Tabela 5.3: Valores das umidades das amostras de solos TRe e LRd determinados pelo método de 
secagem em estufa a 105°C Cada valor tem seu respectivo desvio padrão propagado, para um nível 
de confiança de 95 %. 

A Tab. (5.3) mostra as umidades percentuais em (g/g) determinadas conforme descrito na 

Seção(4.2.3), utilizando a Eq.(4.3). Cada um dos valores, segue com seu respectivo desvio 

propagado para um nível de confiança de 95%. 

5.3 Pedra Pome 

Pelo método de transmissão simples foram realizadas medidas em dezesseis pontos diferentes 

da amostra de pedra pome, e em cada ponto foram realizadas três repetições, resultando assim 

num total de quarenta e oito medidas. Utilizou-se a média das três repetições para obter-se 

um nível maior de confiabilidade para a medida de cada ponto. Estes dezesseis valores médios 

foram agrupados, determinando-se um valor médio final, com quinze graus de liberdade. 
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Método 

Transmissão Direta 

Areia e Pó de Mármore 
Areia e Mica 

Mica e Pó de Mármore 
Média de todos valores 

do Método dos Dois Meios 

fj,p ( 95% de confiança) 

(cm~1) 

0,1450 ± 0,0017 

0,1443 ± 0,0053 
0,1437 ± 0,0070 
0,1435 ± 0, 0066 

0,1438 ± 0,0033 

Desvio padrão percentual 

obtido (•£ x íoo) 

1% 

4% 
5% 
5% 

2% 

Tabela 5.4: Valores de p,p determinados para a pedra pome sem parafina. A primeira metodologia 
empregada foi a de transmissão simples direta. As três seguintes foram feitas com o método dos dois 
meios. A última linha representa uma análise estatística geral do método dos dois meios. Os resultados 
acompanham seus respectivos desvios padrão da média para um nível de confiança de 95 %. 

Para o método dos dois meios, em cada meio foi realizado a medida em quatro pontos distin

tos, sendo que em cada ponto foram realizadas três repetições consecutivas, determinando-se as

sim uma média do ponto. Os dezesseis valores médios foram agrupados para determinar o valor 

médio global com quinze graus de liberdade, conforme Tab.(5.4). Por outro lado, analisando 

em um único bloco os valores experimentais do método dos dois meios, isto é, agrupando-se 

todos os valores encontrados pelos pares de meios areia/pó de mármore, areia/mica e mica/pó 

de mármore, obtem-se 48 valores com 47 graus de liberdade, com um p,p analisado segundo as 

Figs. (5-1) e (5-2), de onde obtemos um valor mais preciso de p,p — 0,1438 ± 0,0033cm""1, isto 

é, um desvio padrão médio percentual de 2%. 

A boa concordância entre o resultado por transmissão direta e os resultados com o método 

dos dois meios demonstra a validação da metodologia dos dois meios. 
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Gráfico Normal para a Pedra Pome pelo método 
dos dois meios 
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Figura 5-1: Gráfico Normal padronizado para os resultados da pedra pome pelo método dos dois 
meios. Os pontos coloridos correlacionam o valor da medida com o seu respectivo par de meios 
utilizados na medida. 

Gráfico Normal para a Pedra Pome pelo método 
dos dois meios com a correlação 
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Figura 5-2: Gráfico normal padronizado para os resultados da pedra pome pelo método dos dois meios. 
A equação ao lado da distribuição dá a função tendência dos valores experimentais, acompanhados do 
valor do coeficiente de determinação. 
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5.4 Pedra Pome Parafinada 

Tanto para a transmissão direta quanto para o método dos dois meios, utilizou-se uma 

amostra de pedra pome parafinada, para analisar se a fina camada de parafina influenciaria no 

valor de pp das amostras. Todas as análises feitas para a pedra pome, foram t ambém feitas 

para a amostra de pedra pome parafinada. Os valores obtidos estão contidos na Tab.(5.5). 

Método 

Transmissão Direta (v = 15) 
Areia e Pó de Mármore (v = 15) 

Areia e Mica (î  = 15) 
Mica e Pó de Mármore [y — 15) 

Média de todos os valores 
do Método dos Dois Meios 

y,p (95% de confiança) 

(cm*1) 

0,1457 ± 0,0098 
0,144 ± 0,017 

0,1356 ± 0, 0099 
0,136 ±0,010 

0,1384 ± 0,0067 

Desvio padrão percentual 

obtido í-jL x 10o) 

6% 
12% 
7% 
7% 

5% 

Tabela 5.5: Valores de \xp medidos para a pedra pome parafinada. A primeira metodologia empregada 
foi a de transmissão simples direta. As três seguintes são com o método dos dois meios. A última 
linha representa análise estatística geral do método dos dois meios. Os resultados acompanham seus 
respectivos desvios padrão da média para um nível de confiança de 95%. 

Fazendo a mesma análise pa ra todos os valores obtidos pelo método dos dois meios, com 47 

graus de liberdade, obtém-se segundo a Fig. (5-3) uma boa descrição dos dados pela distribuição 

Normal (Gaussiana), sendo que desta forma pode-se analisar agora todos os valores obtidos, e 

desta forma analisar se há problema ou não na fina camada de parafina colocada nas amostras. 

Utilizando-se dos dados das Tabs. (5.4) e (5.5) e a Fig.(5-4) observa-se maior precisão para 

a metodologia de transmissão direta, com u m desvio percentual de 1% p a r a a pedra pome e 

6% para a pedra pome parafinada. Porém, se utilizarmos todos os dados encontrados pelo 

método dos dois meios, vê-se u m desvio menor, inclusive em relação à transmissão direta, no 

caso da pedra pome parafinada (5%), isto devido a análise estat íst ica ter maior número de 

dados, correspondendo a u m a melhor estatística. 

A par t i r d a comparação entre os desvios experimentais dos coeficientes de atenuação linear 

obtidos por transmissão direta e pelo método dos dois meios, podemos verificar a compro

vação de que os valores medidos correlacionam-se, validando assim a metodologia utilizada. 
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Figura 5-3: Gráfico Normal para a pedra pome parafinada com todas as medidas realizadas pela 
metodologia do método dos dois meios. Observa-se que há um fator de correlação de boa qualidade. 
o que implica que pode-se analisar estes dados pela distribuição Gaussiana (Normal). 

Metodologia 

Transmissão Direta 
sem parafina 

Transmissão Direta 
com parafina 

Média de todos os valores 
tios dois meios sem parafina 
Média de todos os valores 

tios dois meios com parafina 

lip ( c m 4 ) 
(95% de confiança) 

0,1450± 0,0017 

0,1457± 0,0098 

0.1438± 0.0033 

0,1384± 0,0067 

Desvio padrão da média 
percentual obtido 

1<K 
i- /V 

6% 

2% 

5% 

Tabela 5.6: Comparação entre a transmissão simples direta e o método dos dois meios. Os resultados 
são acompanhados de seus respectivos desvios padrão da média para um nível de confiança de 95%. 
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Análise dos dados para Pedra Pome 
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Figura 5-4: Valores de [i,p obtidos por diferentes combinações de meios com a metodologia de 2 meios 
e para o método de transmissão direta, com seus respectivos erros experimentais. Pode-se observar, 
que a menor barra de erros encontra-se na metodologia da transmissão direta, porém vê-se também 
que C) método dos dois meios, apesar de apresentar uma barra de erros maior, pode ser considerado 
uma boa ferramenta, principalmente para amostras porosas irregulares, em que não se pode aplicar o 
método de transmissão direta. 
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Na Tab. (5.6) além desta informação, pode-se observar que o uso da camada fina (fa Irnm) de 

parafina não influencia nos valores determinados, podendo ser utilizado para as amostras de 

solo sem problemas. 

5.5 Determinação do \xp das Amostras de Solo Irregu

lares 

Utilizando como ferramenta o WinXCOM, que a partir da composição química das amostras 

de solos TRe3 e LRd, calcula os valores de seus respectivos coeficientes de atenuação de massa 

(/i) para a energia estudada (59, 53keV), junto com suas densidades medidas (Tab. (5.2)), obte-

mos os coeficientes de atenuação linear (pp). Não se pode esquecer que as amostras continham 

uma determinada umidade, conforme visto na Tab. (5.3). Sendo assim o valor do coeficiente de 

atenuação de massa (u) para as amostras estudadas podem ser descritas pela Eq.(5.1), 

MA 

VHiO 

OL.il, + p./J,ff2o 

Coeficiente de atenuação de massa da amostra 

Coeficiente de atenuação de massa do solo 

Coeficiente de atenuação de massa da água 

(5.1) 

onde a é a fração de massa de solo da amostra, e j3 é a fração de massa de água na amostra, 

obtendo-se os valores de (pp)^, na Tab.(5.7). 

pp 
(cm" ) 

TRe 
LRd 

(0-10cm) 

0,493±0,028 
0,432±0,017 

(10-20cm) 

0,54±0,14 
0,434±0,033 

(20-30cm) 

0,676±0,096 
0,441±0,018 

(30-40cm) 

0,596±0,069 
0,457±0,019 

(40-50cm) 

0,506±0,053 
0,360±0,025 

Tabela 5.7: Valores de pp determinados a partir do u do programa WinXCOM versus a densidade 
medida em laboratório, para as amostras de solos TRe e LRd irregulares. Os resultados estão acom
panhados de seus respectivos desvios padrão da média para um nível de confiança de 95%. 

Estes valores servirão para a comprovação da metodologia dos dois meios para as amostras 

http://OL.il
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estudadas. Pelo método dos dois meios, em cada amostra foram analisados quatro pontos 

distintos, nos quais foram feitas três repetições e realizada uma média. Assim para cada 

meio empregado, obteve-se quatro valores médios para a amostra, e no momento em que estes 

foram cruzados com os outros quatro valores médios de um segundo meio, obtém-se, através da 

Eq.(3.44), dezesseis valores de pip independentes, os quais foram analisados pela distribuição 

de Student, com 15 graus de liberdade. Num segundo momento, realizou-se uma análise mais 

ampla com todos os valores obtidos por todos os cruzamentos de meios, pois os valores são 

independentes, obtendo-se assim, um distribuição gaussiana (normal), a qual foi padronizada 

nas análises. 

5.6 Solo T R e 3 

Como já mencionado anteriormente, as amostras de solo foram retiradas de cinco profundidades 

diferentes, de 10 em 10cm. 

Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pip (cm x) 

0,485 
0,525 
0,482 
0,508 
0,485 
0,57 
0,493 
0,507 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
* 
* 

s 

0,025 
0,082 
0,022 
0,077 
0,054 
0,24 

0,028 
0,038 

{£x 10°) 
5% 
16% 
5% 
15% 
11% 
42% 
6% 
7% 

Tabela 5.8: Análise da amostra de solo parafinada TRe (0-10) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de pip determinados 
por cada metodologia e a terceira, o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

Na Tab. (5.8), observa-se os valores obtidos de coeficientes de atenuação linear para a amostra 

de solo retirada a uma profundidade entre 0 a 10cm, onde na ultima coluna, comparando-

se os desvios percentuais dos coeficientes de atenuação encontrados, observa-se que há, uma 
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Gráfico Normal TRe (0-10)cm com todas as 
medidas 
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Figura 5-5: Gráfico Normal para amostra de solo TRe (O-lO)cm com todas as medidas pelo método 
dos dois meios. Observa-se que o valor de Correlação é igual a Rr = 0, 6534, o que determina que há 
pontos (medidas) que não seguem a distribuição normal. 

proximidade1 dos desvios entre os pares de meios areia/mica e areia/ar , que pa ra esta amostra 

foram os que t iveram melhor desempenho. Com uma qualidade u m pouco menor, temos os pares 

are ia /pó , miea /pó , p ó / a r e, por outro lado, vê-se alta variabüidade dos desvios nos resultados 

do par de meios mi ca /a r , fazendo com que seja considerada a de menor confiabilidade em termos 

estatísticos. As Figs. (5-5) e (5-6) most ram a distribuição de dados (p,p) em termos dos seus 

desvios padronizados. 

Como j á analisado por Silva/á1/, quando os valores dos coeficientes de atenuação linear dos 

meios forem bem próximos, a tendência é de um aumento no desvio da medida, como é visto 

pela Fig. (5-6). No momento em que deseja-se refinar ainda mais a análise, seria desejável 

retirar os valores de pp com maiores desvios, que estão interferindo destrut ivãmente na análise. 

A priori, o pensamento poderia ser retirar todas as medidas referentes a estes pares de meios que 

tem valores dos coeficientes de atenuação próximos mas, ao observar a Fig.(5-6) com um pouco 

mais de cuidado, percebe-se que h á pontos (medidas) que se compor tam muito bem na análise 

gaussiana, e seria incoerente retirá-las da análise. Um ponto a ser discutido é qual o critério a 

ser utilizado pa ra se retirar medidas afim de obter u m a melhor correlação dos dados. Para isso, 
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Gráfico Normal TRe (0-10)cm com todas as 
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Figura 5-6: Gráfico Normal para amostra de solo TRe (0-10)cm com todas as medidas pelo método 
cios dois meios, observando-se a diferença entre cada par de meios. Pode-se observar que os valores 
que mais distoani na distribuição normal são referentes ao par de meios ar/mica, que produzem pontos 
fora da reta característica e com desvios superiores aos demais. 

baseado na função de correlação normal entre os dados, que daqui para frente será discriminado 

eximo "critério de descartes pela correlação dos dados ". Os pontos experimentais serão sempre 

descartados pelas extremidades, a l ternadamente ou não, no gráfico da distribuição das medidas 

dos coeficientes de atenuação linear em função dos desvios padronizados Z, empregando-se 

assim a tendência de retirar o mínimo de pontos (medidas) possível. Na Fig.(5-7), observa-se 

eme ret irando u m número pequeno de medidas, h á uma melhora crescente no valor de R2. 

No momento em que no gráfico aparece um pa tamar , obtem-se um valor bem próximo 

de R2 Pá 92%, o que confirma que algumas medidas podem ser retiradas, pois não tem um 

comportamento padrão de uma distribuição normal, e não podem ser explicadas por esta. 

Desta forma retirou-se da análise normal uma quantidade de 8 medidas, sendo 4 ar /mica , 2 

p ó / m i ca e 2 are ia /pó. Quando analisa-se a Fig. (5-8) observa-se que o valor de (jup) altera-se, 

passando de /xp — 0, 507 ± 0, 0 3 8 c m 1 , pa r a u m valor fip = 0,468 ± 0, 017cm~ l , e desta forma, 

um desvio padrão percentual de 7% para 4%, pa ra ura nível de confiança de 95%. Quando 

analisa-se a metodologia empregada, vide Fig. (5-9), observa-se que a menos do par de meios 
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Figura 5-7: Valores de Br em função do número de medidas descartadas segundo o critério de descartes 
pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de pontos descartados na 
distribuição é superior a 8 medidas, a tendência é o aparecimento de uni patamar próximo de R~ Pá 
92% o que dá uni bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 

a r /miea , todos os outros pares de meios correspondem a u m valor de boa qualidade estatística. 

No momento em que se faz u m estudo estatístico mais amplo sobre as medidas, analisando 

todos os resultados obtidos com o método dos dois meios, e utilizando o critério de descartes 

pela correlação dos dados, observa-se u m a melhora significativa comparando-se ainda com o 

resultado de p,p obtido a part ir do p calculado pelo programa WinXCOM e p medido em 

laboratório. 

B Solo TRe (0-10)cm 

Curva de aproximação característica 
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Gráfico Normal Tre (0-10)cm com medidas 
selecionadas 
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Figura 5-8: Gráfico Normal para amostra de solo TRe (0-10)cm com medidas selecionadas pelo critério 
de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a R =- 0.9076. 
o que determina que aproximadamente 91% das medidas estão correlacionadas. 
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Figura 5-9: Metodologia aplicada versus /ip medido. Fica em evidência que o par de meios ar/mica 
tem o maior desvio, o que acarreta em menor confiabilidade na medida. Em geral os outros cinco 
pares de meios analisados (de 1 a 5) tem uma boa qualidade no resultado, mas no momento em que 
é aplicado critério de descartes pela correlação dos dados, pode-se refinar a estatística aplicada ao 
método dos dois meios para as amostras de solo irregulares. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e A r 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pp {cm l) 

0,546 
0,653 
0,542 
0,640 
0,565 
0,55 
0,54 
0,583 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
12 
* 
* 

s 

0,041 
0,174 
0,032 
0,184 
0,068 
0,13 
0,14 
0,045 

fexl0°) 
7% 

27% 
6% 
29% 
12% 
23% 
26% 
8% 

Tabela 5.9: Análise da amostra de solo parafinada TRe (10-20) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de pp determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

D a mesma forma, a análise feita para a amostra de solo T R e para a profundidade de 0 

a 10c?n foi feita pa ra as demais, e os resultados seguem em ordem a seguir. Para a amostra 

de solo T R e pa ra u m a profundidade de 10 a 20cm, obteve-se os dados da Tab. (5.9) no qual 

observa-se claramente a melhora dos dados ao se fazer uma análise estatística com todos os 

dados obt ido pelo método dos dois meios. 

Observa-se pela Fig. (5-10) que as 93 medidas estão, em sua maioria, dentro das carac

teríst icas de u m a distribuição normal, e que h á alguns pontos (medidas) que não seguem o 

modelo, e podem ser descartadas, determinando nesta análise inicial u m valor de correlação 

igual a í 2 = 0 , 6498, o que determina uma baixa correlação entre as medidas experimentais. 

Utilizando-se o critério de descartes pela correlação dos dados, observa-se pela Fig. (5-11), que 

pa ra u m número de 8 medidas descartadas h á u m valor de correlação bom, igual a B? = 0 ,9261, 

melhorando o coeficiente de atenuação d a amost ra de pp = 0,583 ± 0 ,045cra - 1 (8%), para 

pp = 0 ,528 ± 0,019CÍ71T1 (4%). A Fig.(5-12) mostra a equação da reta e a configuração de 

todas as medidas selecionadas pelo critério de descarte. 
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Gráfico Normal TRe (10-20)cm todas as medidas 
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Figura 5-10: Distribuição Normal para as 93 medidas de /ip obtidas via método dos dois meios 
para amostra de solo TRe, profundidade de 10 a 20em. Observa-se que o R2 tem um valor baixo, o 
que mostra uma correlação pequena entre as medidas encontradas. Como exemplo, quatro medidas 
distoam mais das demais, pois seus valores de fxp além de maiores tem um maior desvio em relação a 
maioria. 

6 8 

medidas descartadas 

Figura 5-11: Valores de R2 em função do número de medidas descartadas segundo o critério de 
descartes pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de pontos descarta
dos na distribuição é superior a 8 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo de 
R2 Pá 95% o que dá um bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 
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Gráfico Normal TRe (10-20)cm medidas 
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Figura 5-12: Gráfico Normal para amostra de solo TRe (10-20)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a R~ = 
0.9261. o que determina que aproximadamente 93% das medidas estão correlacionadas. 
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Figura 5-13: Metodologia aplicada versus fip medido. Para alguns pares de meios, como em (1). 
(3) e (5), estes mostram uma confiabilidade boa, quando comparados em relação ao WinXCOM. Os 
últimos dois resultados comparam a distribuição Normal em (8) com todas medidas e em (9) com as 
medidas selecionadas. 
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Para a amostra colhida a uma profundidade de 20 a 30cm a Tab. (5.10) detalha os valores 

encontrados. 

Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e A r 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pp (cm l) 

0,663 
0,74 
0,658 
0,73 
0,695 
2,255 
0,676 
1,01 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
13 
* 
* 

s 

0,043 
0,15 
0,036 
0,14 

0,079 
3,011 
0,096 
0,46 

(-i x ÍOO) 

6% 
20% 
5% 
19% 
11% 

134% 
14% 
45% 

Tabela 5.10: Análise da amostra de solo parafinada TRe (20-30) cm. Na primeira coluna estão os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de pp determinados 
por cada metodologia e a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95% de confiança. 

Observa-se nesta amostra um alto valor de desvio padrão da média para o par de meios mica 

e ar, devido a duas medidas de alto valor de (pp) determinadas por este par de meios. Na Fig. (5-

14) observa-se que tais medidas distam em muito das outras e que estas podem ser descartadadas 

pela análise do fator de correlação, que inicialmente é de R2 = 0,1725. Pelo critério de descartes 

pela correlação dos dados na Fig. (5-15), observa-se que após analisar as medidas que podem 

ser descartadas sem alterar a confiabilidade da metodologia, chega-se a um valor de 4 valores 

descartados, obtem-se um B? = 0,8864, determinando um valor de up = 0,663 ± 0,025C771"1, 

que dá um desvio padrão da média percentual de 4%, que demostra a melhora na distribuição 

conforme a Fig. (5-16). Assim, no momento em que observa-se a metodologia aplicada, vê-se 

pela Fig. (5-17) que nas últimas duas análises do gráfico, que comparam a distribuição Normal 

em (8) com todas medidas e em (9) com as medidas selecionadas, em (8) há uma dispersão 

grande devido ao par de meios (6) (mica/ar). No momento em que refina-se a distribuição pelo 

critério de descartes pela correlação dos dados, observa-se uma grande melhora, mostrada em 

(9), somente com os dados selecionados em todos os pares do método dos dois meios. 
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Figura 5-14: Distribuição Normal para amostra de solo TRe para uma profundidade de 20 a 30cm, 
para as 94 medidas de \ip obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-15: Valores de R2 em função do critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se 
neste caso. que quando o número de pontos descartados na distribuição é superior a 4 medidas, a 
tendência é o aparecimento de um patamar próximo de R~ Pá 90% o que é dá um bom fator de 
correlação entre os pontos (medidas). 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

Pó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pp (cm""1) 

0,621 
0,67 
0,615 
0,68 
0,640 
1,16 

0,600 
0,72 

v (G.L.) 

15 
15 
15 

15 
13 
* 
* 

s 

0,041 
0,10 

0, 033 
0,10 

0,060 
0,92 

0, 069 
0,14 

(.2- x 100) 

7% 
15% 
5% 
1 <J / u 

y?o 

79% 
12% 
20% 

Tabela 5.11: Análise da amostra de solo parafinada TRe (30-40) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de pp determinados 
por cada metodologia e a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

A amost ra de solo 1 Re, pa ra a profundidade de 30 a lücm, cujos valores de pp estão na 

Tab.(5.11). Observando-se a Fíg.(5-18) em eme constam todas as medidas, vêem-se dados que 

destacam-se da maioria e que aumentam o desvio padrão da média. Em especial, observa-se que 

o par a r /mica tem medidas muito maiores em relação ao valor médio da amostra, determinando 

assim um valor de pp = 0, 72 ± 0,14cm 1, com u m R? = 0,2894. Utilizando-se do critério de 

descartes pela correlação dos dados, na Pig. (5-19) determina-se um valor de 6 medidas a se 

descartar, e a part ir destes descartes chega-se a u m valor de pp ~ 0,614 ± 0 ,024cm - 1 , com 

um RÁ 0,9015, como observado na Fig.(5-20). Após esta discussão, pode-se observar na 

Pig.(5-21) que a metodologia do método dos dois meios, quando é analisada via distribuição 

Normal (Gaussiana), com valores selecionados pelo critério de descartes pela correlação dos 

dados, (9), fornece u m valor com u m desvio padrão da médio baixo, e em concordância com o 

determinado via WinXCOM (7). 
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Figura 5-18: Distribuição Normal para amostra de solo TRe para uma profundidade de 30 a 40cm, 
para as 94 medidas de /ip obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-19: Valores de i?2 em função do número de medidas descartadas segundo o critério de 
descartes pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de pontos descarta
dos na distribuição é superior a 5 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo de 
li2 ?d 95% o que é dá um bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 
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Gráfico Normal TRe (30-40) cm com medidas 
selecionadas 
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Figura 5-20: Gráfico Normal para amostra de solo TRe (30-4())cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a R~ =~ 
0.9015, o que determina que aproximadamente 91% das medidas estão correlacionadas. 

Amostra de Solo TRe (30-40)cm - Discussão da metodologia 
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Figura 5-21: Metodologia aplicada versus /ip medido. Para a maioria dos pares de meios, menos o (6), 
as medidas mot ram uma boa confiabilidade, quando comparados em relação ao WinXCOM (7). Os 
últimos dois resultados comparam a distribuição Normal em (8) com todas medidas e em (9) com as 
medidas selecionadas, numa estatística mais refinada. Fica claro que em (8) há uma dispersão grande 
devido ao par de meios (6). No momento em que refina-se a distribuição pelo critério de descartes 
pela correlação dos dados, observa-se uma grande melhora em (9), somente com os dados selecionados 
ern todos os pares do método dos dois meios. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

fip (cm 1) 

0,493 
0,470 
0,4735 
0,524 
0,503 
0,70 

0,506 
0,526 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
* 
* 

s 

0,017 
0,014 
0,0094 
0,047 
0,026 
0,33 

0,053 
0,053 

(-*- X 100) 

3,5% 
3% 
2% 
9% 
5% 

47% 
10% 
10% 

Tabela 5.12: Análise da amostra de solo parafinada TRe (40-50) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de p,p determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

Por fim, para a amostra de solo TRe, extraída de uma profundidade entre 40 a 50c7n, a 

Tab. (5.12) apresenta os valores obtidos. Observa-se que como em todas as outras amostras, o 

par de meios ar/mica resulta em medidas com baixa confiabilidade, isto é, um desvio padrão 

da média alto, interferindo no valor da média geral, e aumentando o desvio padrão percentual 

geral. Utilizando-se do critério de descartes pela correlação dos dados, inicialmente observa-se 

para as 96 medidas do método dos dois meios, um valor de p,p = 0, 526 ± 0,053cm""1, com 

um R2 = 0,3443. Quando utiliza-se a Fig. (5-23) verifica-se que pode-se descartar 6 medidas, 

melhorando a distribuição gaussiana, determinando um valor de p,p — 0,480 ± 0,013cm -1, 

com um R2 — 0, 9247, resultando assim numa melhor correlação entre os dados, conforme a 

Fig. (5-24). Da mesma forma que para as amostras de outras profundidades, no momento em 

que se analisa o valor do /up e seu respectivo desvio padrão da média em relação à metodologia 

aplicada, com o maior número o possível de medidas, com maior número de pares de meios, 

obtém-se segundo a Fig. (5-25) uma boa ferramenta de determinação de jip para estas amostras 

de solos TRe irregulares. 
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Figura 5-22: Distribuição Normal para amostra de solo TRe para uma profundidade de 40 a 50cm. 
para as 96 medidas de ftp obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-23: Valores de R~ em função do número de medidas descartadas segundo o critério de 
descartes pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de pontos descarta
dos na distribuição é superior a 6 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo de 
Rr RJ 93% o que é dá um bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 



5.6 Solo TRe 3 67 

Gráfico Normal TRe (40-50) cm com medidas 
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Figura 5-24: Gráfico Normal para amostra de solo TRe (40-50)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a Br =• 
0.9247, o que determina que aproximadamente 93% dos pontos estão correlacionados. 
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Figura 5-25: Metodologia aplicada versus [ip medido. Para a maioria dos pares de meios, menos 
o (6), as medidas mostram uma boa confiabilidade, quando comparados em relação ao WinXCOM 
(7). Os últimos dois resultados comparam a distribuição Normal em (8) com todas medidas e em 
(9) com as medidas selecionadas, com uma estatística mais refinada. Fica claro que em (8) há uma 
dispersão grande devido ao par de meios (6). No momento em que refina-se a distribuição pelo critério 
de descartes pela correlação dos dados, observa-se uma grande melhora em (9), somente com os dados 
selecionados em todos os pares do método dos dois meios. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e A r 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

HP (cm a) 

0,469 
0,402 
0,462 
0,419 
0,407 
0,554 
0,432 
0,451 

v (G.L.) 

15 
14 
15 
15 
15 
13 
* 
* 

s 

0,035 
0,086 
0,028 
0,053 
0,036 
0,409 
0,017 
0,058 

(í X 10°) 
7% 

21% 
6% 
13% 
9% 
74% 
4% 
13% 

Tabela 5.13: Análise da amostra de solo parafinada LRd (0-10) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de fip determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

5.7 Solo LRd 

Tendo em vista a amostra de solo LRd com uma profundidade de 0 a 10cm, tem-se os resultados 

obtidos de fip mostrados pela Tab.(5.13). Observando a Fig. (5-26), há uma distribuição normal 

em torno de um valor médio, mas com alguns dos valores com maiores desvios padrão, com 

\ip = 0,451 ± 0,059cm""1, para um R2 = 0,3130, o que informa que a distribuição, através 

de um refinamento estatístico, pode ser melhorada. Utilizando-se o critério de descartes pela 

correlação dos dados, na Fig. (5-27), quando são descartados apenas três medidas, o valor de fí? 

salta para 0,9410, obtendo-se uma grande melhora na distribuição de dados, conforme Fig. (5-

28), com um p,p = 0,431 ± 0,017cm_1, para um nível de confiança de 95%, nos valores obtidos. 

Isto significa que o desvio padrão da média que inicialmente era de 13%, após empregar o 

refinamento passa a ser de 4%, o que é um resultado praticamente três vezes melhor do que 

no primeiro momento. Com tais dados em mãos, observa-se via Fig. (5-29) que o emprego 

de tal critério segue os exemplos anteriores, onde ao utilizar-se o método dos dois meios há 

a necessidade de se obter um melhor refinamento na distribuição dos dados em torno de sua 

média, e desta forma, empregar o descarte de resíduos, como uma das formas o critério de 

descartes pela correlação dos dados. 
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Figura 5-26: Distribuição Normal para amostra de solo LRd para uma profundidade de 0 a 10cm, 
para as 93 medidas de /.tp obtidas via método dos dois meios. 

Amostra de Sofo LRd (0-10) 

1.0 

0.9-

0.8 

0.7-

T E 0.6 

0.5-

0.4 

0.3 

- Curva de Aproximação Característica 

• > — r ~ 

\ —\—>-
2 

" > — r -
5 

medidas descartadas 

Figura 5-27: Valores de fí2 em função do número de medidas descartadas segundo critério de descartes 
pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de pontos descartados na 
distribuição é superior a 3 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo de fír ~ 
94% o que dá um bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 
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Gráfico Normal LRd(0-10)cm com medidas 
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Figura 5-28: Gráfico Normal para amostra de solo LRd (O-lO)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a Rr = 
0.9410, o que determina que aproximadamente 95% das medidas estão correlacionadas. 
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Figura 5-29: Metodologia aplicada versus fj.p medido. Para a maioria dos pares de meios, menos 
o (6), as medidas mostram urna boa confiabilidade, quando comparados em relação ao WinXCOM 
(7). Os dois últimos resultados comparam a distribuição Normal em (8) com todas medidas e em 
(9) com as medidas selecionadas, com uma estatística mais refinada. Fica claro que em (8) há uma 
dispersão grande devido ao par de meios (6). No momento em que refina-se a distribuição pela critério 
de descartes pela correlação dos dados, observa-se uma grande melhora em (9), somente com os dados 
selecionados em todos os pares do método dos dois meios. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pp (cm *) 

0,4276 
0,4298 
0,4272 
0,412 
0,417 
0,420 
0,434 
0,4235 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
* 
* 

s 

0,0037 
0,0052 
0,0035 
0,015 
0,012 
0,040 
0,033 
0,0069 

fe x 10°) 
0,9% 
1,2% 
0,8% 
3,6% 
2,9% 
9,5% 
7,7% 
1,6% 

Tabela 5.14: Análise da amostra de solo parafinada LRd (10-20) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de pp determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

Para a amostra de 10 a 20cm de profundidade, a Tab. (5.14) mostra cada um dos pares de 

meios utilizados com os valores de pp medidos e seus respectivos valores de desvio padrão da 

média, a Fig. (5-30) mostra a forma da distribuição normal das medidas obtidas pelo método 

dos dois meios, com todos os valores, resultando n valor de pp — 0,4235 ± 0, 0069cm"1, com 

R2 = 0, 812. A partir do critério de descarte de dados pela correlação dos dados, na Fig. (5-31) 

obtém-se um número igual a 3 medidas, melhorando a correlação dos dados para um valor igual 

a R2 = 0,9413, determinando-se um valor de pp = 0,4312 ±0,0049cra - 1 , com uma melhora de 

1,6% para 1,1%. 
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Gráfico Normal LRd (10-20)cm com todas as 
medidas 
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Figura 5-30: Distribuição Normal para amostra de solo LRd para uma profundidade de 10 a 20cm, 
para as 96 medidas de \ip obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-31: Valores de R2 em função do número de medidas descartadas segundo o critério de 
descartes pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de medidas descar
tadas na distribuição é superior a 3 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo 
de Rr Ri 94% o que é dá um bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 
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Gráfico Normal LRd (10-20)cm com medidas 
selecionadas 
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Figura 5-32: Gráfico Normal para amostra de solo LRd (10-20)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a Rr — 
0.9413, o que determina que aproximadamente 95% das medidas estão correlacionadas. 
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Figura 5-33: Metodologia aplicada versus \xp medido. Para a maioria dos os pares de meios, menos o 
(6), as medidas mostram uma boa confiabilidade, quando comparados ern relação ao WinXCOM (7). 
Os dois últimos resultados comparam a distribuição Normal em (8) com todas medidas e em (9) com as 
medidas selecionadas, numa estatística mais refinada. Fica claro que em (8) há uma dispersão grande 
devido ao par de meios (6). No momento em que refina-se a distribuição pelo critério de descartes 
pela correlação dos dados, observa-se uma grande melhora em (9), somente com os dados selecionados 
em todos os pares do método dos dois meios. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pp (cm *) 

0,453 
0,469 
0,471 
0,449 
0,446 
0,393 
0,441 
0,447 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
* 
* 

s 

0,019 
0,038 
0,047 
0,016 
0,029 
0,043 
0,017 
0,014 

iix 10°) 
4% 
8% 
10% 
4% 
7% 
11% 
4% 
3% 

Tabela 5.15: Análise da amostra de solo parafinada LRd (20-30) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de jip determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

Para a amostra de solo LRd de 20 a 30cm, a Tab. (5.15) determina os valores experimentais 

conforme cada metodologia, enquanto na Fig. (5-34) é mostrada a distribuição dos dados na 

análise normal (gaussiana), determinando assim um valor de p,p — 0,447 ± 0,014cm -1, para 

um R? = 0, 8984. Pelo critério de descartes pela correlação dos dados, na Fig. (5-35), observa-se 

um comportamento praticamente constante para os R? no descartes de medidas, o que até 

aqui não tinha acontecido, contudo para um número de quatro medidas descartadas obtem-se 

um pico de R? = 0,9049, chegando a um fip = 0,438 ± 0,012cm_1 concentrando ainda mais 

a distribuição de dados conforme a Fig. (5-36) e melhorando também desvio padrão da média 

percentual de 3,0% para 2,7% , conforme visto na Fig. (5-37). 
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Gráfico Normal LRd (20-30)cm com todas as 
medidas 
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Figura 5-34: Distribuição Normal para amostra de solo LRd para uma profundidade de 20 a 30cm. 
para as 96 medidas de fip obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-35: Valores de R2 em função do número de medidas descartadas pelo critério de descartes 
pela correlação dos dados. Observa-se um caso diferente de todos os outros discutidos até aqui, 
inicialmente conforme descarta-se dados a correlação diminui e logo após. inicia-se um pico resultando 
num valor aproximandamente constante para o R2. Desta forma utilizou-se um valor de quatro medidas 
descartadas, obtendose um R."= 0.9049. 
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Gráfico Normal LRd(20-30)cm com medidas 
selecionadas 
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Figura 5-36: Gráfico Normal para amostra de solo LRd (20-30)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a R2 = 
0.9049, o eme determina que aproximadamente 91% dos pontos analisados estão dentro da metodologia 
empregada. 
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Figura 5-37: Metodologia aplicada versus [ip medido. As medidas mostram urna boa confiabilidade, 
quando com])arados em relação ao WinXCOM (7). Os últimos dois resultados comparam a distribuição 
Normal em (8) com todas medidas e em (9) com as medidas selecionadas, numa distribuição mais 
refinada. Fica claro que em (8) há urna dispersão grande devido ao par de meios (6). No momento 
em que reíina-se a distribuição pelo critério de descartes pela correlação dos dados, observa-se uma 
grande melhora em (9), somente com os dados selecionados em todos os pares do método dos dois 
meios. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

up (an *) 

0,4615 
0,470 
0,4611 
0,445 
0,447 
0,478 
0,457 
0,4604 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
* 
* 

s 

0,0069 
0,011 
0,0066 
0,014 
0,013 
0,054 
0,019 
0,0088 

{£ x 10°) 
1,5% 
2% 
1% 
3% 
3% 
11% 
4% 
2% 

Tabela 5.16: Análise da amostra de solo parafinada LRd (30-40) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de up determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

No caso da amostra de solo LRd de profundidade 30 a 40cm, a Tab. (5.16) mostra os resul

tados obtidos pelas metodologias com seus respectivos desvios padrão da média. 

Pela Fig. (5-38) observa-se uma distribuição normal de de boa qualidade, mas com alguns 

pontos distantes da maioria que resultam um up — 0,4604±0,0088cm"1, para um R2 = 0,8255. 

Utilizando-se do critério de descartes pela correlação dos dados, pela Fig. (5-39) demonstra 

que há um início de patamar (estabilidade no valor de R2) para sete medidas descartadas, 

determinando um valor de p,p = 0,4549 ± 0,0049cm"1, para um R2 = 0,9842, que pode 

ser analisado pela Fig. (5-40) com um excelente distribuição dos pontos (medidas) através da 

metodologia empregada. Desta forma na Fig. (5-41) observa-se uma melhora na qualidade da 

distribuição, no qual o desvio padrão da média percentual passa de 2% para 1%. 
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Gráfico Normal LRd (30-40)cm com todas as 
medidas 
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Figura 5-38: Distribuição Normal para amostra de solo LRd para urna profundidade de 30 a 40cm, 

para as 96 medidas de fip obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-39: Valores de i?2 em função do número de medidas descartadas via critério de descartes 
pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de medidas descartadas 
na distribuição é superior a 7 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo de 
R2 Pá 99%, o que dá um bom fator de correlação entre as medidas. 
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Gráfico Normal LRd(30-40)cm com medidas 
selecionadas 
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Figura 5-40: Gráfico Normal para amostra de solo LRd (30-40)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a Rf' = 
0.9842, o que determina que aproximadamente 99% das medidas estão correlacionadas. 
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Figura 5-41: Metodologia aplicada versus /i/? medido. Para a maioria dos pares de meios, mentis o (6), 
as medidas mostram uma boa confiabilidade, quando comparados em relação ao WinXCOM (7). Os 
últimos dois resultados comparam a distribuição Normal em (8) com todas medidas e em (9) com as 
medidas selecionadas, numa estatística mais refinada. Fica claro que em (8) há uma dispersão grande 
devido ao par de meios (6). No momento em que refina-se a distribuição pelo critério de descartes 
pela correlação dos dados, observa-se uma grande melhora em (9), somente com os dados selecionados 
em todos os pares do método dos dois meios. 
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Meios utilizados 

Areia e Mica 
Areia e Pó 
Areia e Ar 
Mica e Pó 

P ó e Ar 
Mica e Ar 
WinXcom 

Dist. Normal 

pp (cm a) 

0,3579 
0,3617 
0,3594 
0,371 

0,3658 
0,345 
0,360 

0,3602 

v (G.L.) 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
* 
* 

s 

0,0065 
0,0051 
0,0063 
0,011 
0,0076 
0,033 
0,025 
0,0057 

fô x 10°) 
2% 
1% 
2% 
3% 
2% 
10% 
7% 
2% 

Tabela 5.17: Análise da amostra de solo parafinada LRd (40-50) cm. Na primeira coluna constam os 
meios utilizados pelo método dos dois meios, os valores obtidos via WinXCOM e a análise normal com 
todos os valores do método dos dois meios. A segunda coluna mostra os valores de pp determinados 
por cada metodologia, a terceira o número de graus de liberdade. A quarta mostra o desvio padrão 
médio e a quinta o desvio padrão percentual das medidas para um nível de 95 % de confiança. 

Por fim, na discussão da amostra de solo LRd para uma profundidade de 40 a 50c??z a 

Tab. (5.17) mostra os valores encontrados, comparando com o determinado via WinXCOM. 

A Fig. (5-42) mostra a distribuição normal de todos valores determinados pelo método dos 

dois meios resultando um fip = 0,3602 ± 0,0057cm-1, para um R2 = 0,8011. Pelo critério 

de descartes pela correlação dos dados, na Fig. (5-43), observa-se que para o descarte de nove 

dados (medidas) tem-se a partir deste um patamar, com R? ~ 0, 92. Utilizando-se deste critério, 

obtem-se a Fig. (5-44) com pp = 0,3620 ± 0,0027cm-1, para um R2 = 0,9227. Assim, pode-se 

determinar a melhora na análise dos dados através da Fig. (5-45), o qual mostra a melhora no 

desvio padrão da média percentual, passando de 2% para 1%. 
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Gráfico Normal LRd (40-50)cm com todas as 
medidas 
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Figura 5-42: Distribuição Normal para amostra de solo LRd para uma profundidade de 40 a 50cm. 
para as 96 medidas de \ip obtidas via método dos dois meios. 
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Figura 5-43: Valores de R2 em função do número de medidas descartadas segundo o critério de 
descartes pela correlação dos dados. Observa-se neste caso, que quando o número de pontos descarta
dos na distribuição é superior a 8 medidas, a tendência é o aparecimento de um patamar próximo de 
R- ~ 92% o que é dá um bom fator de correlação entre os pontos (medidas). 
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Gráfico Normal LRd (40-50)cm com medidas 
selecionadas 
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Figura 5-44: Gráfico Normal para amostra de solo LRd (4O-50)cm com medidas selecionadas pelo 
critério de descartes pela correlação dos dados. Observa-se que o valor de Correlação é igual a R" =-
0.9227, o que determina que aproximadamente 92% das medidas estão correlacionadas. 
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Figura 5-45: Metodologia aplicada versus up medido. As medidas mostram uma boa confiabilidade, 
quando comparados em relação ao WinXCOM (7). Os últimos dois resultados comparam a distribuição 
Normal em (8) com todas medidas e em (9) com as medidas selecionadas, numa distribuição mais 
refinada. Fica claro que em (8) há uma dispers ão grande devido ao par de meios (6). No momento 
em que refina-se a distribuição pelo critério de descartes pela correia ção dos dados, observa-se uma 
grande melhora em (9), somente com os dados selecionados em todos os pares do método dos dois 
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5.8 Discussão da metodologia aplicada de descarte de 

dados. 

A metodologia aplicada para descarte de dados neste trabalho foi determinada através da 

análise da correlação dos dados, na qual conforme um valor é descartado da distribuição normal 

(gaussiana) segundo o critério de descartes pela correlação dos dados, melhora-se o coeficiente 

de correlação de dados. Quanto mais próximo de 1 fica o valor de R2, melhor será a distribuição. 

Além deste método, pode-se realizar o descarte de medidas pelo Método de Chauvenet. 

A Tab.(5.l8), apresenta um comparativo das duas metodologias que podem ser aplicadas. 

Observa-se na primeira coluna as amostras de solo analisadas, enquanto na segunda o número 

de medidas determinadas pelo método dos dois meios. Na terceira coluna o valor de dlCh é o 

desvio padrão máximo aproximado para o descarte via Chauvenet para o número de medidas 

experimentais. As quarta e quinta colunas mostram o número de descartes efetuados quando 

aplicada cada uma das metodologias, tanto para Chauvenet (4a coluna) quanto pela correlação 

dos dados(5a coluna). Observa-se que todas as amostras, com exceção da amostra de solo TRe 

de 20 a 30cm, são melhores analisadas pelo critério de descarte pela correlação dos dados, pelo 

fato de se descartar o menor número de medidas experimentais e ao mesmo tempo mantendo-se 

um bom R2. No caso particular da amostra de solo TRe com profundidade de 20 a 30cm, há 

duas medidas singulares que possuem urn desvio muito alto e fazem com que, mesmo elimi

nadas, a distribuição fique melhor distribuída aparentemente. Na verdade isto não é a realidade, 

pois no momento em que se retira apenas estas duas medidas, o valor de R2, passa de 0,1725 

para 0,7264. Há uma grande melhora, sem dúvida, mas não chega ao patamar onde espera-se 

estar, que pode ser determinado pela análise semi empírica, já visto na Fig. (5-15), com um 

número de exclusões em torno de oito a nove medidas. Observa-se ainda que para distribuições 

mais concentradas, isto é, com menor desvio padrão da média, o descarte via Chauvenet, não 

corresponde ao esperado, tendo uma melhora nas distribuições mais dispersas, conforme Fig. (5-
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A m o s t r a de Solo 

TRe(0 - 10)cm 
TRe(10 - 20)cm 

TRe(20 - 30)c??i 

TRe(30 - 40)cm 

TRe(40 - 50) cm 

LRd(0 - 10)cm 
LRd(10 - 20)cm 

LRd(20 - 30)cm 

LRd(30 - 40)cm 
LRd(40 - 50)cm 

n 

93 
93 

94 

94 

96 

93 

96 
96 

96 

96 

dfch 

0,1047 
0,1244 

1,2612 

0,3615 
0,1460 

0,1618 

0,0192 

0,0375 

0,0245 
0,0158 

Descar tes 
(Chauvenet) 

22 
27 

2 

7 

12 
7 

34 
37 

35 
29 

Descar tes 
(R>) 

8 
8 

4 

6 

6 

3 

3 
4 

7 

9 

Tabela 5.18: Tabela comparativa das metodologias aplicadas para descarte de medidas. Na primeira 
coluna tem-se a amostra de solo estudada, na segunda, o número total de medidas determinadas pelo 
método dos dois meios, a terceira coluna mostra o valor máximo do desvio pela análise de Chauvenet, 
a quarta mostra o número de medidas descartadas por Chauvenet e a quinta o número de medidas 
descartadas pela análise de descartes pela correlação dos dados, para um nível de 95 % de confiança. 

46). P a r a dch al to, a diferença entre as metodologias tende a zero exponencialmente, ou seja, 

quanto maior o desvio padrão da média, melhor será a análise feita por Chauvenet. No caso 

em estudo tem-se distribuições pouco dispersas, produzindo assim melhores resultados através 

da metodologia dos R2. 
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Figura 5-46: Gráfico apresentando o comportamento da metodologia de descarte de Chauvenet. 
Observa-se que para dlch de valores baixos, isto é, pequeno desvio padrão da média máximo, há uma 
grande diferença entre Chauvenet e a metodologia de descarte pela correlação dos dados, no qual R 
é mais confiável nas análises. A medida que o dlch aumenta, a diferença entre as metodologias tende 



Capítulo 6 

Conclusões 

Os resultados obtidos para o coeficiente de atenuação linear das amostras de pedra pome 

mostram a validação do método dos dois meios comparado com o de transmissão simples. 

Pode-se também concluir que a fina camada de parafina (c=; lmm) na amostra não interfere no 

valor do coeficiente de atenuação linear medido, para as dimensões das amostras estudadas. 

Para as amostras de solos estudadas, o método dos dois meios demostrou ser uma boa 

ferramenta e bastante adequado para a medida de coeficiente de atenuação linear. Pode-se 

avaliar que todos os pares de meios são de grande importância para a determinação mais 

precisa do valor do coeficiente de atenuação linear, mesmo no caso de pares de meios como 

o ar/mica, que tendo coeficientes de atenuação bem próximos e com medidas bem distintas 

das demais, oferecem uma quantidade de medidas que são de grande utilidade quando faz-se a 

correlação de todos os valores independentes. Observou-se que a melhor forma de se empregar 

o método dos dois meios é utilizando o máximo de pares de meios possível, sem nenhum tipo de 

descarte inicial, colocar todos os coeficientes de atenuação linear de cada par de meios em uma 

só análise estatística, e a partir desta determinar uma média e seu desvio padrão da média. 

Após este passo, montar um gráfico de distribuição normal, e através do critério de descarte 

pela correlação de dados obter o mínimo de medidas a serem descartadas. 

Pode-se concluir também que a estatística gaussiana, trabalhada através dos gráficos de 
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distribuição normal, e determinação através destes dos valores de correlação R , comporta-se 

bem melhor do que a metodologia de descarte de Chauvenet. Este último método deve ser 

usado para resultados com maior dispersão, que tenham um grande desvio padrão da média, 

não obtendo êxito para distribuições concentradas. 

Os bons resultados obtidos pelo método dos dois meios para as amostras de solo irregulares, 

são comprovadas pela Tab. (6) pela comparação com os resultados obtidos do coeficiente de 

massa calculado pelo WinXCOM versus a densidade medida no Laboratório de Física Nuclear 

Aplicada da UEL. 

Como futuro desenvolvimento e melhoria deste trabalho, sugere-se: 

(a) determinar novos meios a se trabalhar, para que desta forma, obtenham-se mais valores 

independentes e uma melhor análise na distribuição, sugerindo-se como um dos meios a ser 

analisado o cimento, utilizado em construções.. 

(b) Encontrar algum material de revestimento das amostras, o mesmo que foi feito com a 

parafina, para empregar o método dos dois meios na água, pois tal processo foi testado neste 

trabalho e não obteve êxito, pois a fina camada de parafina quando exposta à água provoca 

rechaduras em sua superfície de contato com o fluído, destruindo a amostra. 
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Amostras 

Metodologia 
WinXCom 

Distribuição 
Normal 

Amostras 

Metodologia 
WinXCom 

Distribuição 
Normal 

(O-lO)cm 

0,493+0,028 
(6%) 

0,468+0,017 
(4%) 

N=93 n=8 
(O-lO)cm 

0,432+0,017 
(4%) 

0,431+0,017 
(4%) 

N=93 n=3 

(10-20)cm 

0,54+0,14 
(26%) 

0,528+0,019 
(4%) 

N=93 n=8 
(10-20) cm 

0,434+0,033 
(8%) 

0,4312+0,0049 
d%) 

N=96 n=3 

(20-30)cm 

0,676+0,096 
(14%) 

0,663+0,025 
(4%) 

N=94 n=4 
(20-30)cm 

0,441+0,017 
(4%) 

0,438+0,012 
(3%) 

N=96 n=4 

(3040)cm 

0,6W+0,069 
(Ll%) 

0,614+0,024 
r/o) 

N=9f n=6 
(3040)cm 

0,457+0,019 
r/o) 

0,454+0,0049 
r/o) 

N=9i n=7 
Tab. 6.1 Comparação entre os valores de jup determinados via WinXCom versus a denidade com 
medidos pelo Método dos dois meios, para cada profundidade analisada. Os valores de Ne n, são res 
número de medidas feitas pela metodologia e o número de medidas descartadas pelo critério de 
correlação dos dados. Cada valor tem seu respectivo desvio padrão da média, para um nvel de confia 
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Apêndice A 

Efeito Fotoelétrico 

Neste apêndice fazemos um estudo detalhado sobre o efeito fotoelétrico usando a Teoria 

Quântica da Radiação e calculamos a sua expressão para a seção de choque diferencial. Tal 

efeito é um importante mecanismo na absorção da matéria1, e consiste na captura de fótons 

acompanhada por uma concomitante excitação do átomo. Se a energia deste fóton for maior 

que a energia de ionização do átomo, o elétron é ejetado para o contínuo. Como o estudo 

destas transições atômicas, acompanhada pela absorção (ou emissão) envolve a interação do 

átomo e o campo de radiação (eletromagnético) oscilante, devemos necessariamente utilizar 

efeitos de perturbações dependentes do tempo. A estrutura deste apêndice é a seguinte: Na 

Seção(A.l) fazemos um breve histórico qualitativo do desenvolvimento do efeito fotoelétrico e 

seus principais precursores. Na Seção(A.2) desenvolvemos, por questão de completeza, uma 

análise sobre a Teoria de Perturbações Dependentes do Tempo, devido à interação com um 

campo oscilante. Na Seção(A.3) analisamos os princípios da radiação na eletrodinâmica clássica 

e quântica, a fim de determinarmos na Seção(A.4) a "Regra de Ouro" de Fermi. Finalizando, 

na Seção(A.5) determinamos através da teoria quântica a seção de choque diferencial do efeito 

Fotoelétrico. 

1 Juntamente com o efeito Compton e a Produção de Pares, fornece evidências do caráter corpuscular da 
radiação. 
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A.l Um Breve Histórico 

Em 1887, Heinrich Hertz estudando a produção de descargas elétricas entre duas superfícies 

de metal em potenciais diferentes, observou que uma faísca proveniente de uma superfície 

gerava uma faísca secundária na outra superfície. Como essa era difícil de ser visualizada, 

Hertz construiu uma proteção sobre o sistema para evitar a dispersão da luz. No entanto, isto 

causou uma diminuição da faísca secundária. Na seqüência dos seus experimentos ele constatou 

que o fenômeno não era de natureza eletrostática, pois não havia diferença se a proteção era 

feita de material condutor ou isolante. Após uma série de experiências, Hertz confirmou o seu 

palpite de que a luz poderia gerar faíscas, também chegou à conclusão que o fenômeno deveria 

ser devido apenas á luz ultravioleta. 

Em 1888, estimulado pelo trabalho de Hertz, Wilhelm Hallwachs mostrou que corpos metáli

cos irradiados com luz ultravioleta adquiriam carga positiva. Antes da descoberta do elétron, 

para explicar o fenômeno, Lenard e Wolf publicaram um artigo na Annalen der Physik, sug

erindo que a luz ultravioleta faria com que partículas do metal deixassem a superfície do mesmo. 

Dois anos após a descoberta de Hertz, Thomson postulou que o efeito fotoelétrico consistia 

na emissão de elétrons. Para prová-lo, demonstrou experimentalmente que o valor de e/m (no 

qual e é a carga do elétron e m a sua massa) das partículas emitidas era o mesmo que para 

os elétrons associados aos raios catódicos [24]. Concluiu também que esta carga é da mesma 

ordem que a carga adquirida pelo átomo de hidrogênio na eletrólise de soluções. O valor de 

e encontrado por ele (e = 6 , 8 x IO -10 esu) encontra-se muito perto do aceito atualmente ( 

e == 4,77 x 10-10esu ou 1,60 x l ( r 1 9 C). Em 1903, Lenard estudou o efeito fotoelétrico uti

lizando como fonte luminosa um arco de carbono. Variando a intensidade da luz por um fator 

de 1000, provou que a energia dos elétrons emitidos não apresentava a menor dependência da 

intensidade da luz. Já em 1904, Schweidler mostrou que a energia do elétron era proporcional 

à freqüência da luz. Finalmente, em 1905, Einstein publicou a sua teoria quântica da radiação 
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Incident 
Light Resistor 

Ammeter 
(measures current) 

Figura A-l: Aparelho para estudar o efeito fotoelétrico. A luz incide sobre a placa C, arrancando 
elétrons que são capturados em A. 

[25], e uma de suas aplicações foi o efeito fotoelétrico2. Esse trabalho de Einstein foi um marco 

inicial da teoria quântica e por isso ele recebeu o prêmio Nobel de física em 1921. Na Fig. (Al) 

mostramos um esquema do aparelho usado para a investigação do efeito fotoelétrico. Fazemos 

incidir luz numa superfície metálica C e elétrons são emitidos e atingem, devido a uma diferença 

de potencial, um outra superfície metálica A, formando uma corrente elétrica entre as placas 

metálica que pode ser medida. Verificou-se experimentalmente que a energia cinética máxima 

dos elétrons emitidos não dependia da intensidade da luz incidente, contrariando assim a teoria 

ondulatória. Einstein sugeriu que esse resultado experimental poderia ser explicado se a energia 

da luz fosse quantizada em pequenos pacotes, os fótons. A energia de cada fótons é dada por, 

E = hv, (A.1) 

em que i / é a freqüência da luz incidente e h uma constante (6,626 x 10 34 J-s ou 4,136 x 10 15 

eVs) , conhecida hoje como constante de Planck3. A Eq.(A.l) é conhecida como Equação 

2 Outra aplicação foi a fotoionização de gases por Raios-X. 
3Em 1900, o físico alemão Max Planck introduziu esta constante numa fórmula que explicava as curvas 

experimentais do espectro da radiação do corpo negro. Porém admitu ter feito isso apenas como um 'ato de 
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de Einstein. Usando o princípio da conservação da energia, a equação fotoelétrica fica, 

/u/ = $ + Emix, (A.2) 

sendo 3? a energia mínima necessária para remover um elétron da superfície do metal (na 

superfície existe ura campo elétrico), chamada de função trabalho do material. A energia 

remanescente (= hv — $) é igual a energia cinética máxima que o elétron ejetado pode ter. Para 

determinação da energia cinética máxima dos elétrons é simples: basta aumentar o potencial 

(negativo) da placa coletora, de modo que a corrente se anule. Quando a corrente se anula, 

tem-se a igualdade Eméx = eVo- Portanto, a Eq.(A.2) torna-se, 

eV0 = tw-$, (A.3) 

em que V0 é o chamado potencial de corte (diferença de potencial necessária para que os 

fotelétrons mais energéticos atinjam o coletor, reduzindo a zero a corrente). Uma conseqüên

cia desta equação é que variando-se a freqüência v da luz incidente e construindo o gráfico V 

versus i/, obtem-se uma reta cujo coeficiente angular deve ser h/e. 0 primeiro pesquisador 

experimental a apresentar resultados realmente importantes para comprovar a equação de Ein

stein foi Arthur Llewellyn Hughes, que demonstrou, em 1912, que a inclinação da função E(v) 

variava entre 4,9 x 10~27 e 5,7 x 10~27 erg.s, dependendo da natureza do material irradiado. 

Millikan, publicou em 1916, um extenso trabalho sobre seus resultados obtidos na Universidade 

de Chicago. Ele comprovou que a equação de Einstein se ajusta muito bem aos experimentos, 

sendo h = 6, 57 x IO -27 erg.s. Em 1949, Millikan confessou ter dedicado mais de dez anos de 

trabalho testando a equação de Einstein, com absoluto ceticismo em relação à sua validade. 

Todavia, contrariando todas as suas expectativas os resultados experimentais confirmaram a 

teoria de Einstein sem qualquer ambigüidade. Este comentário reflete muito bem a postura 

desespero' a fim de explicar os resultados expreimentais. 
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da comunidade científica da época diante da proposta de Einstein. Entre 1905 e 1923, poucos 

foram os que levaram a sério sua teoria, entre os quais, Planck. 

A.2 Teoria de Pe r tubaçao 

Da mesma forma que em mecânica clássica, são poucos os problemas em mecânica quântica 

exatamente solúveis. De um modo geral, a maior parte dos cálculos que se faz em física emprega 

métodos de aproximação. Por métodos de aproximação entendemos o seguinte: O problema em 

questão pode ter solução exata, porém, em geral, não é possível conhecê-la. Então, associamos 

a ele um hamiltoniano que não difere muito de uma solução exata conhecida para um caso 

particular do problema. O método consiste em obter as correções que devem ser feitas nessa 

solução, de maneira que a mesma represente o melhor possível a solução para o problema 

em questão. Dentre as várias maneiras para aproximarmos a solução de um problema não 

exatamente solúvel estão os métodos perturbativo, o variacional, e uma combinação deles. 

Vamos discutir brevemente aqui o método pertubativo dependente do tempo, uma vez que 

temos uma radiação eletromagnética que oscila no tempo. 

A.2.1 Teoria de Perturbação Dependente do Tempo 

Uma perturbação dependente do tempo deforma ou modifica suficientemente um estado, 

fazendo com que o mesmo apresente comportamento de outros estados. Se a perturbação 

diminui há uma considerável probabilidade de que o sistema permaneça num desses estados 

correspondentes [26, 27]. Desta forma, dizemos que a perturbação produziu uma transição de 

estado no sistema. 

Consideremos a Equação de Schrõdinger do sistema não perturbado, 

*/4*n(r,í)=#o*°M, (A.4) 
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em que ^ ° (r, t) é a função de onda do hamiltoniano não perturbado, e H° seu respectivo 

hamiltoniano, cujos autovalores e autovetores são, 

H0V°n(r,t) = jE£*°(r,t), (A.5) 

9°n(r,t) = e - ^ ' * ° ( r ) . (A.6) 

Uma solução arbitrária pode ser expressa por, 

*°(r,*) = E C ™ * m ( r ) c - < * t , (A.7) 
m 

sendo os coeficientes C^ são constantes no tempo. Analogamente para o Hamiltoniano pertur

bado, 

H = H0 + XH'{t), (A.8) 

em que XH'(t) é a perturbação dependente do tempo. Temos que solução geral da equação de 

Schrõdinger dependente do tempo, 

i h ^ = (HQ + XH') í „ (A.9) 

pode ser expandida da forma, 

* = J2 Cn{t)*°ne-iE0«t'k, (A. 10) 
n 

onde vemos que a presença da perturbação dependente do tempo altera os coeficientes, mod

ificando a probabilidade do sistema estar em cada um dos estados. Cabe lembrar que cada 

\Cn\ representa a probabilidade do sistema ser encontrado em M>°. É claro que estamos con

siderando que a perturbação começou à ocorrer em t = 0, de modo que os valores iniciais de 

C° correspondem aos valores iniciais de Cn(t). 

Sendo a Eq.(A.lO) uma solução geral da equação de Schrõdinger dependente do tempo, 
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vamos substitui-la para determinarmos os coeficientes. Assim da Eq.(A.9) obtemos, 

ihY,Cn(t)Ke~iB°nt/h + J2cn(t)E°nya0
ne-iE°^h = (A.ll) 

n n 

n n 

Multiplicando escalarmente por #£* e lembrando que (^H #°) = 6bn obtemos, 

CUt) = (ihY'Ys^HUWAt^, (A. 12) 

n 

em que, 

H'Ut) = {*l\H'{t)\K), 
e 

_ Eb — En 

"»" ~ ~ ~ h ~ • 

A equação acima representa o conjunto de equações para a evolução de cada coeficiente. 

Devido a sua dependência com XH', a evolução temporal é tão mais acentuada quanto maior 

for a correção que a perturbação faz no referido estado com relação aos demais estados. Con

sideramos XH' pequeno, podemos expandir os coeficientes Cn(t) em potências de A, de modo 

que, 

Cn(t) = C°n(t) + AC«(í) + A2CJ?>(t) + ... (A.13) 

Substitutindo esta expansão na Eq.(A.12) e igualando as mesmas potências de A, encon

tramos, 

C°(t) = 0 =*• C6°(í) = cte (A. 14) 

C?\t) = (^ ) - 1 E^( í )^" t C°. (A.15) 
n 

Assim, o sistema de equações original foi decomposto podendo agora ser integrado sucessiva-
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mente permitindo cálculos até a ordem desejada. Vamos considerar que em t = 0 o sistema 

esteja inicialmente num estado \&°, de modo que, 

/-tü _ r (A. 16) 

com isto a Eq.(A.15) fica, 

,(!) Cl \t) = (ih)-1H'ba(t)e
,»»t, (A.17) 

ou seja, 

Cfc
(1)(í) = (ihy1 f HU^e^'dt', (A.18) 

onde a constante de integração ío foi escolhida de modo que Cb '(t) é nulo em t = to, porque neste 

instante assumimos que estamos ligando a perturbação. Seja agora o Hamiltoniano perturbativo 

tal que H'ba(t') é diferente de zero no intervalo de — | <; t' ^ | . Vamos usar tal intervalo na 

Eq.(A.18). Assim, 

Cl1\t) = {ihyl jlHlit'^dt'. (A.19) 

Em primeira ordem, a probabilidade que a perturbação faça o sistema sofrer uma transição 

a —*b é dada por [27], 

Pba(t) = c?\t) 

r HLWe^d? 
J -s-

(A. 20) 

(A21) 

(A. 22) 

Depois de uma pequena reorganização podemos escrevê-la na forma, 

Pba(t) = ¥ [* dt'e"»**' f d3ry*bH'Va (A 23) 
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A teoria de perturbação dependente do tempo é fundamental para o t ra tamento da interação 

da radiação com matéria, como veremos a seguir. 

A.3 Interação da Radiação com a Matéria 

Uma grande par te do conhecimento que temos à respeito d a es t rutura atômica, advém de 

experimentos onde ocorre interação d a radiação com sistema atômicos. Também é através da 

luz emit ida por átomos que podemos muitas vezes identificar os constituintes da matér ia ou 

mesmo de estrelas distantes. Isto mos t ra a grande necessidade de entendermos adequadamente 

a interação da radiação com a maté r i a nos seus vários graus de complexidade [28, 29, 30]. Nesta 

seção discutiremos a interação d a radiação com o átomo. Iniciaremos com uma aproximação 

semi-clássica, onde o campo de radiação é t r a t ado classicamente, e após faremos u m breve 

t r a t amen to quântico da radiação explicando com maior cuidado o problema da absorção. 

Comecemos descrevendo a interação da radiação eletromagnética com as cargas que con

s t i tuem o átomo. Sendo o campo eletromagnético descrito por u m potencial vetor A( r , í) e 

pelo potencial escalar <f>(r, t), de modo que [31], 

<9A 
E( r ,£ ) = - V 4 > - - ^ , (A.24) 

B(r,í) = VxA. (A.25) 

Pa ra determinar a equação p a r a A , votamos para a aquação de Maxwell-Ampère , 

_ „ 4-7T _ 1 8E , A r,„s 
V x B = — J + — — . (A.26) 

c c at 

4 As Equações de Maxwell são as seguintes: 
V • E(r,f) = 4xp(r,í) Lei de Gauss V • B(r,f) = 0 Lei da Magnetostática 
V x B(r, t) = ipJ(r,t) + ^ ^ ^ Lei de Ampére V x E(r, í) = - \ ^ ^ Lei de Faraday [32] 
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Como E(r, í) = - V # - ^ e B(r, t) = V x A temos, 

„ „ „ 4?r T 1 d 
V x V x A = - J + - -

c c a í -V0-
ÔA 

dt 
(A. 27) 

Usando a propriedade 

V x V x C = V ( V - C ) - V2C, (A. 28) 

podemos escrever a Eq.(A.27) na forma 

2A 4TT r 1 „ Ô 0 l d 2 A 
v(v.x)-vM = T j - - v ^ - - a t ! 

(A. 29) 

Reagrupando os termos 

47T T ,_,, , 1 Ô2A ,_,,._, n 1 ^ ° 0 

c õt2 

(A.30) 

(A.31) 

É sempre possível trabalhar num gauge, onde <̂  = O e V - A = 0, de modo que o campo 

eletromagnético é completamente determinado pelo potencial vetor A, isto é, 

„ 2 A 1 d2 A 4TT .. ^ 
-V2A + - — - = — j(r,t), 

c otz c 
(A.32) 

e estando fora da fonte, obtemos a forma simples, 

^ 2 . 1 d2A n (A.33) 

que apresenta como solução, 

A = A*(r)eÍWt + A0(r)e -ÍU)t (A.34) 
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Na emissão de um fóton, apenas o primeiro termo deve ser incluído na Hamiltoniana de 

interação, enquanto que na absorção de um fóton, que é o nosso caso, apenas o segundo termo 

deve ser levado em conta [33, 34, 35]. Isto é conseqüência da associação geral de AQ(I*) com a 

criação de um fóton e de Ao(r) com a aniquilaçâo de um fóton, com uma dependência temporal 

exatamente o que seria de se esperar do oscilador harmônico, desta forma, 

A = A0(r)e- í w í , (A.35) 

sendo Ao(r) = Aoe ik-r 

Da relação E = — ^ ^ , temos que Ao(r) está determinado direcionalmente pela polarização(?) 

do campo . Assim, 

A = £A0e- iw ie*- r . (A.36) 

Veremos que dependência temporal está relacionada com conservação de energia, de modo 

que este campo será capaz de promover transições onde a energia transferida é E = fkü, e a 

dependência espacial é que determinará a probabilidade de transição. Este termo pode ser 

expandido na forma, 

e í k r = 1 + (fk - r ) + | ( i k • r )2 + ... . (A.37) 

A média temporal da densidade de energia no campo eletromagnético é dada por, 

p(uj) = J_ (E* + B») = ^ 4 o ( W K M = ^ o M - (A.38) 

Quando o átomo encontra-se na presença do campo há uma troca de energia entre átomo e 

campo. Assim vários processos podem ocorrer tais como: absorção e emissão espontânea e 

emissão estimulada. 

Vamos considerar um volume de controle V dentro do qual existe a radiação e o átomo. 
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Neste caso se o número de fótons é N(iv), temos que, 

PM = N(u)!£ = ^ 2 M , (A.39) 

de onde obtemos, 

Al(") = ^ T ^ ) , (A'4°) 

que fornece a amplitude de AQ quando um determinado número de fótons estão presentes. 

Substituindo em (A.36) temos que, 

A=3&^\e-*«e**. (A.41) 

Da mesma forma, podemos determinar a intensidade da radiação presente através do cálculo 

do vetor de Poynting, cuja média temporal fornece a intensidade da radiação [36], 

A.3.1 Hamiltoniana de interação 

Conhecendo a Lagrangiana do sistema, é possível determinar o Hamiltoniano do sistema à 

partir da determinação dos momentos generalizados, 

dC ,, ,„, 
Vi = — (A.43) 

Escrevemos a Lagrangiana na forma, 

C = T-V, 

-mv2—q<p (A. 44) 
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A Lagrangiana acima tem de levar em conta a ação do campo magnético. Este campo 

interage com a corrente (cargas em movimento), assim esperamos que haja uma modificação na 

mesma, requerendo um termo adicional que dependa da velocidade, como também do campo 

magnético. Além disso a Lagrangiana é uma função escalar, desta forma podemos antecipar que 

o termo a ser adicionado envolve o produto escalar da velocidade com um vetor que descreva 

o campo magnético [31]. A forma mais simples para tal expressão é r-A, com a Lagrangiana 

ficando, 

C = -mr + - r • A(r) - q<f>, (A45) 
Á C 

1 3 3 

t= l i = l 

em que o índice i representa as componentes. Determinada a L, os momentos são facilmente 

encontrados, pela Eq.(A.43). Portanto, 

Pi = — = mn + -Ai. (A.47) 
dri c 

Este resultado nos mostra que na presença do campo eletromagnético, o momento canônico 

(isto é, aquele utilizados nas equações de Hamilton) não é mais o simples produto da massa 

pela velocidade, mas temos a adição de termos do potencial vetor. Com os pi, escrevemos o 

Hamiltoniano na forma convencional, 

3 

H = ^PiU - C. (A.48) 
i 

Em termos do momento p^ encontramos, 
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Como estamos na mecânica clássica, onde as funções permutam sem problema, podemos escr

ever, 

1 ^ / -j 2 2 

H = — Y] ( PÍPÍ - -PÍAÍ - -PÍPÍ + -piAi - ^ A Í A Í - -piAi + %?AÍAÍ + q<j) 
m ^—' \ c 2 c 2<r c cl 

--PÍAÍ + ^AiAj + q<t>- (A.50) 

Reagrupando temos, 

H = è Ç G** - ̂ PÍJ4'+35^*)+ *• (A 51) 

que pode ser facilmente escrita como, 

ff=i(p-!A)2+^ <A-52) 

Esta função hamiltoniana será o operador Hamiltoniano em mecânica quântica. Concluindo, 

um elétron (q = —e) na presença da radiação é descrito pelo Hamiltoniano, 

H = 7T- + V{r) + — A - p + - ^ A 2 . (A.53) 
2?n me me2 

Devido estarmos trabalhando no Gauge de Coulomb V - A = 0, 

Vr,f). (A.54) mmr,t) 
dt 

h2V2 Ze2 ihe 4 „ ê A, 
rA • V + - — A 2 

2ra r me2 2mc 

A presença dos dois termos que dependem de A(o>) tem interpretação distinta. Sendo propor

cional a N(u), o primeiro termo envolve os fenômenos que envolve a troca de somente um fóton 

com o campo da radiação. Já termos proporcionais a A2 (oc N(u>)), corresponde à interação 

que troca dois fótons com o campo de radiação, o que pode ser verificado pela sua dependência 

temporal e2íwí —>• E ~ 2wH. Vamos assim analisando a taxa de transição causada pelo termo 
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de interação proporcional a A, que é de nosso interesse. Neste caso, 

ih^ = [H0 + H'\TP, (A.55) 

com 

H> = - Í ^ A - V , 
me 

me 

(A.56) 

(A.57) 

que representa uma perturbação com dependência explícita no tempo, sendo necessário o uso 

de métodos perturbativos dependentes do tempo. 

A.4 Regra de Ouro de Fermi 

No limite em que í —• oo, a probabilidade Pba(t) adquiri valores consideráveis somente para 

energia final próxima ao valor inicial da partícula, nesse caso supomos que H'(r,t) = H'(r). 

Assim o coeficiente Cba ficará, 

Substituindo a Eq.(A.56) na Eq.(A.58) encontramos, 

(A.58) 

Cab — = ( * ) - > / ' ( *fc A" V 
mc 

q\eÍ(E<,-Eaydt/ (A.59) 

Como o potencial vetor é dado pela Eq. (A.36) e as funções ^ e tya são independentes do tempo, 

escrevemos a Eq.(A.59) como, 

Cab = (tft)"1 T Ub (~ ^Aoé**) V) üra\ e^'ei^^'dt', (A.60) 

ou, 
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Cab = {ihy'H' í2 e-^'e^o-^'dt1, 
-'ir 

sendo, 

H'„h = ( tf. lab 
iHe 

me 
(ÊAoe**) -V *a 

A exponencial pode ainda ser simplificada na forma, 

Cot = (ih)-xH' í2 e^^-^'dt', 

com ujba = fr~ ff. A integral acima é facilmente calculada, resultando em, 

(A.61) 

(A.62) 

(A.63) 

Cab 

Cab 

THba 
ei(uba-w)t 

Í (Uba — V) 

' TJI 

i{ujba - ÜJ)TÍ 

3 i(w6 o-w)| _ i(wba-a>)-£ 

Relembrando da identidade trigonométrica5[37], podemos escrever, 

(A.64) 

(A.65) 

Cab — 
-H' 

i (üJba ~üü)K 

-2H1 

2 sin 
(cVba ~U>)t 

• (Wfca - w) t 
sin —— 

Portanto, a probabilidade de transição Pba = \Cab\ será, 

eix = cos x + i sin xe~ 

= COS X — : 

= 2i sin a; 

(A.66) 

(A.67) 
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sin2 fisfcçsjiA 

^wi^-^r- (A'68) 
Vamos reorganizar a Eq.(A.68) para deixá-la numa forma mais inteligível. Para isso, mul

tiplicamos e dividimos por ( | ) obtendo, 

t sin2 ( íaçHfc) 

^ = 15 H'217 , V l ^ (A.69) 
4 

A dependência temporal em (A.69) é avaliada tendo um termo de dessintonia. A figura a 

seguir mostra como a probabilidade se comporta em função do termo de dessintonia (uiba — iv). 

Observamos que a máxima probabilidade de emissão ocorre quando ( a ^ — tu) = 0, e decai 

rapidamente oscilando para valores tais que |(o;f,a — LO)\ > 0. 

Note que com o aumento do parâmetro t a função se torna cada vez mais perto de (u>i,a —to) = 

0, seguindo este raciocínio percebemos que este comportamento é típico de uma função delta 

de Dirac [26, 27], no qual obtemos, 

l im SüMI = 8(x). (A.70) 
a-nx> OtX1 7T 

Fazendo a substituição de variáveis, 

a = í, (A.71) 

íí^Z^l, (A.72) 

(A.73) 

2 

2 _ K a ~ U)f 
X — - • 

e substituindo na Eq.(A.70), podemos observar que a probabilidade fica, 

P^MWÍ^),. (A.74) 
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7.12310 

Figura A-2: Gráfico de / ((cüha ~ ^), 0 
sin2( ( " ' - 2 - ' ) t 

(" l ia - " ) 



A.5 Seção de Choque Diferencial do Efeito Fotoelétrico 111 
Da propriedade da função delta [37], temos que 

6(ax) = -6(x), (A. 75) 

Pba = -^-2*6 { J . (A.76) 

Novamente aplicando a mesma propriedade da função 6 a Eq.(A.74) fica, 

H'2 t 
6a 

h 

Substituindo a expressão para |i?"/2|, chegamos, 

2-KÔ{Eb-Ea-hiü). (A. 77) 

Pba = Ç |<*ò|íCI*«>|2 W -Ea- hu)t. (A.78) 
h 

A taxa de probabilidade transição (W) é então dada por , 

Pba 2-K . ,_ .TT/ . , . | 2 
W = -f = T\(*t\HLt\9.)\À6(E>-Ea-!lLj). (A.79) 

Essa é a famosa "Regra de Ouro" de Fermi. A Eq.(A.79) é fundamental para calcularmos a 

seção de choque para o efeito fotoelétrico, como veremos na próxima seção. 

A.5 Seção de Choque Diferencial do Efeito Fotoelétrico 

Vamos considerar agora o efeito fotoelétrico, no qual um átomo colocado na presença de 

um campo de radiação ejeta um elétron. O processo básico é considerado um salto do estado 

atômico para o contínuo com energia E > 0. Então |$o) é o ket para o estado atômico inicial, 

enquanto \^ke) é o ket para o contínuo, que pode ser tomado como uma estado de uma onda 

plana, com uma aproximação que é válida, caso o elétron final não seja tão lento. Considerando 
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o estado fundamental de um átomo, usando a Teoria Quântica da Radiação da Matéria, sabemos 

que a taxa de transição, como descrevemos na Seção (A.2.1), é dada por, 

W = ^ | (* 6 |# ' |*a>| 2 HEb -Ea-fkJ). (A.80) 

Primeiramente, vamos resolver o elemento de matriz da equação acima. Para isso, substitu

ímos o hamiltoniano de interação dado pela Eq.(A.56), juntamente com as Eqs.(A.36), (A.41). 

Assim, substituindo o valor de H'int, 

(0;9ke\H%\ka;H!0) = (o;*k. c^!iH-) e i ( k ' r W -p fca;*o), (A.81) 

sendo ty0, $*. as funções de onda para o elétron nos estados inicial e final. Definindo, 

ke = momento do elétron foto-ejetado 

k = momento do fóton 

a = polarização do fóton 

a Eq.(A.81) resultando em, 

(0; *fce \H%\ ha; *0> = c ^ ( ^ ) < * „ |e**e.p | *o) • (A.82) 

O complexo conjugado do termo em braketes do lado direito da Eq.(A.82), é, 

(#fce |e i k- re.p| *0>* = <*o |e.pe- i k- r | #*e) • (A.83) 

Usando a relação de completeza |r > < r | = 1, obtemos 

<vpfce |e*- re.p| * 0 ) * = ê • f <#o |p| r> (r | e~*- r | **e) dv. (A.84) 
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Supondo que o estado final é uma onda plana, isto é, 

1 
(ri**.) = ^ e * * * , (A.85) 

escrevemos a Eq.(A.84) como, 

( ^ J e ^ e . p l ^ o ) * = ê -y \$ 0 | p | r )e -*- r <r |vP f c e >dr , 

= ê.y^olplr)^-*^*'-'*, 

= ê- / ( ^ o l p l ^ - ^ e ^ - ^ d r . (A.86) 

Utilizando agora a expressão, 

<r|*ke_k> = ^ e ^ - k ) * (A.87) 

e substituindo na Eq.(A.84) obtemos, 

( ^ l e ^ e . p l ^ o ) * = ê - y " ( * o | p | r ) { r | * k e _ k ) d r , 

= ê • <#o |p| * k e - k ) , 

= ê - ( k e - k ) n ( * 0 | * k e - k > , (A.88) 

como ê • k = 0 (pois são perpendiculares) temos, 

(tf*, l e ^ e . p l #„)* = ê - ( k e - k ) n ( * 0 | * k . - k ) , 

(^o le -pe-**!** . ) = £-keft($o|*ke-k>. (A.89) 

Quando projetamos uma função 'atômica' numa onda plana obtemos a Transformada de 

Fourier [38]. Assim o momento transferido é definido por, 

q = ke - k. (A. 90) 
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Resultando para a Eq.(A.89), 

e . M (#o | e - * ' r | *fce) = s.Kh (*0 |**.-k) • (A.91) 

Com isso, observamos, 

h(s.ke) <*0|¥q) & * q = A=e**. (A.92) 

Considerando a expulsão de um elétron da camada K (camada mais próxima do núcleo), 

causada pela absorção da luz, a função de onda inicial é essencialmente a mesma que a função 

para o estado fundamental do átomo de Hidrogênio, dada por 

1 / 7 \ 3/2 

* 0 = 4 = - e-Zr/ao> (A-93) 
AA \ a o / 

em que Z é o número atômico e a0 o raio de Bohr. Quando a energia do fóton é muito maior que 

a energia de ionização, a interação entre o elétron emitido e o íon torna-se menos importante e 

podemos aproximar a função de onda do estado final por uma onda plana, 

$ q = -^=e i q- r . (A.94) 

Agora podemos calcular a Eq.(A.92) substituindo as Eqs.(A.93) e (A.94), 

h(e.K) <*o|*q> = Ms-ke) -J== í e^e-^dh. (A.95) 
y/na^V Jv 

Vamos agora resolver a integral da Eq.(A.95). Lembrando que, 

q - r = çrcos6> (A. 96) 

d3r = r2dr sin 0d6d<p. (A.97) 
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Portanto, 

ft(e.ke)(fro|frq) = fi(g.ke) / e~^dr eigrcose sm9d6. (A.98) 
y/nalV Jo Jo 

Na resolução da integral angular acima, fazemos a seguinte substituição de variável, 

u = iqr cos 0, (A.99) 

du = -iqrsm9d6. (A. 100) 

Assim, 

R( e .k . ) (*o |* q > = n ( e . k . ) - F _ / r V * d r / e y - j - T - (A.101) 

Resultando em, 

E ( e . k e ) ( * 0 | * q ) = ft(e.ke)——— / 2 re"^s inq rd r (A. 102) 

47T f 0 0 __L_ 
ft(e.ke)(*0|*q) = ft(e.ke)—r=== / re -o sin grdr. (A. 103) 

qy7ragi/ 7o 

Vamos agora resolver a integral radial Jj,00 r e - °õ sin qrdr. Lembrando que, 

roo r d í f°° r \ 
/ re~^° sin qrdr— —{ I e_°õ cos qrdr ) . (A. 104) 

Jo dq \J0 ) 

O termo J0°° e~ °õ cos çrcír fica, após um pouco de álgebra 
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Jo 
e °o cos qrdr = 

= - f 

_ ^ /e ,« r + e - í « r \ , 
e °o í I dr 

oo 

l^-^y+ei-^-^y 

1 

dr, 

iq — - —iq — -
, ao ^ ao 
iq + 1/ao — iq + l/ao' 

9 2 +( l / oo ) 2 

1 

a0 [(l/a0)2 + <72] 
(A. 105) 

Derivando a Eq.(A.105) com relação a g, resolvemos a integral dada na Eq.(A.104). Assim, 

1 - 2 ç f°° _JL. 
/ re ao sin qrdr = 

Jo ao [q* + (l/a0)2] 
1 2g 

212 

| 2 ' 
*o[q* + (l/a0f) 

Uma vez calculada a integral, substituímos a Eq.(A.106) na Eq.(A.103), ficando com, 

(A. 106) 

h(e.ke)(V0\9tl)=h(e.K)-
8?r 1 

V / ^ a ° [ í 2 + (l/a0)2]2' 

De acordo com a Eq.(??), o elemento de matriz entre o estado final e o inicial é, 

(A. 107) 

S-Kh (e • ke) 
(* f c e | e *- r e .p |*o) = -

onde substituímos a Eq.(A.107). Com isso, a Eq.(A.80) fica, 

2 ' 
(A. 108) 

= 2 5 6 7 r W ( £ - p ) 2 ((hkef 
*- -\ 4 

m2a;T^2ao <' + (i)! 2ra 
En — hx) (A. 109) 
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A seção de choque é na verdade mais uma maneira de expressar numericamente a probabil

idade de que ocorra um determinado processo. Desta forma esta medida de probabilidade de 

ocorrência do efeito fotoelétrico é definida como sendo a seção de choque de absorção dada por 

[26] 
(Energia/unidade de tempo) absorvida por um átomo (i —• / ) 

Fluxo de energia do campo de radiação 

Assim, podemos definir a seção de choque diferencial como sendo, 

da VdW 

(A. 110) 

dQ, c dQ 
(A.111) 

Em geral, o fóton será detectado dentro de um certo intervalo de momento (k, k + Ak) , na 

vizinhança de k, sendo a taxa de transição dada por, 

K^f = Y,W~f (A.112a) 
Ak 

Seja o volume V constituído de uma caixa de lado L. Os estados de fótons dentro deste 

volume são impostos pelas condições de contorno na parte espacial dos campos e~ik'T, que deve 

ser periódicos no volume [39]. Esta condição impõe que, 

2?r 

T 
2?r 

kx = ^nXl (A.113) 

kv = — ny, (A.114) 

*, = Ç n „ (A.115) 

em que (nx, ny, nz) é o conjunto de números inteiros que representam os vários estados do fóton. 

Na aproximação onde L é grande, a variação entre os sucessivos k é muito pequena. Então 

podemos tratar as variáveis nx,ny e nz como contínuas. Neste caso, o número de estado com k 
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entre (kx, ky, kz) -* (kx + dkx, ky + dky, kz + dkz) é, 

/ A S 3 

dnxdnydíiz = ( # * ) dkxdkydkz, (A. 116) 

que expresso em coordenadas esféricas, lembrando que L3 = V e kx + ky + kz — k2, torna-se, 

i • 1 / j 

dnxdn^düz = •tí^kidkdÜ. (A. 117) 

Ao efetuarmos a soma dada na Eq ,.(A ilí2à), somárilos sobre todos os elementos de (nx,ny, n ; ) 

no intervalo especificado pela Eq.(A.116)i Assiríij 

Ak 

= IéhW^f (A. 118) 

= /(ê)^3*^- (A119) 

Substituindo a Eq.(A.109) e a energia final do elétron ( Êe = - ^ f ) na equação acima temos, 

R^f = 2 T/2 5 / r ^ n S \-~-Eo-nw) ——^k2
edke. (A.120 

m2a;l/2ag 7 [ a / j . \ 2 l V 2m / (27r)d 

Reagrupando os termos obtemos, 

2567r3e2n2 V /• (É-key : / 2 cM 2 fc e
2 „ fc \ ,, ,A 101v 

*-> - ; ^ 5 ^ y r ^ ? ' (*í - a - t o ) *•• (A i2i) 

A função delta nos garante que a energia tern que ser conservada, isto é, 

fíúJ = !U!e_E (A. 122) 
2ra 

file:///-~-Eo-nw
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Portanto, 

H-Ü^ + Ü^. (A.123) 

Utilizando a propriedade da função 6{x) [37] 

vemos que a propriedade vale quando x — x0, ou Seja; a função se anula. Desta forma, 

em que keo é o momento no qual a função se anuláj qüè substituída na Eq.(A.121) fica, 

Resolvendo a integral acima, obtémos, 

Como a seção de clioque é dada pela Éq.(A.ll l) i fitamos com 

fc.sfèaijv+fiyy*. (AI») 
dí7 ratio; ag \ \âoJ I 

Lembrando que q — k ^ — k (Eq.(A.90)), temos 

q2 = (K0-kf^kl+k2-2keokcoS9 



A.5 Segao de C h o q u e Diferericlàl dO Efeito fròtoelétrico 120 

Sabemos que a energia de ligação do átomo de Hidrogênio6 (a energia que liga o elétron ao 

núcleo) é dada por, 

—rrie4 

K=2KW * = 1.2,3,.... (A.130) 

Substituindo esta energia na Eq;(A.l23) encontramos (fiara n = 1), 

Irrkx) ! írt2e4 2mu> 

n fí? n \a0) 
< - ^ r ^ ^ r - = ^ r - - , (A.131) 

sendo a0 = ^ - 5 . Desta forma, substituindo a Èq.(Á.l31) ha Eq.(??), chegamos a 

9 w> í lV 2tnu> 

Como estamos considerando fótoíis dé báiica energia, isto é, 

(A. 133) 

(A. 134) 

(A. 135) 

O primeiro termo da Eq.(A.132) pode sèr desprezado, resultando em 

A energia do elétron é muito maior que o potencial de ionização. Da conservação de energia, 

Eq.(A.122), obtemos 

tkv < 

tko2 < 

u2 

— < 
c2 

TtlC2, 

rrtwc2, 

rtiw ui2 2ltiu> 

6 Consideramos a energia do átomo de hídrògeriio, pbíé stipomcti que a função de onda no estado inicial era 
a função de onda de um átomo hidrogenóide. 
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& -- Eo + thj 
2m 

2mw 
eo 

fí2P 

2m 
(A. 137) 

(A. 138) 

Então, para a Eq.(A.136) temos, 

* + {$f = ti1-$«")• 
Desta forma, a Eq.(A.128) fica, 

(A. 139) 

dá _ 32!è2 1 kl0 sin2 0 cos2 0 

dü m í w a ^ 8 ^ i _ 2 c o s ^ 4 

Reagrupando os termos, finalmente obtemos, 

da 

dü \hcj \mcj \u)J (a0k, 

sin2 6 cos2 4> 

(A. 140) 

(A.141) 
(flO^eo) [ ( 1 - f c O S Ô ) -

Observamos, primeiramente, que a seção de choque se anula na direção para frente, o que 

é conseqüência do fato dos fótdns sererií transversalmente polarizados: o elemento de matriz 

é proporcional a ke-e, e quando ke ê paralelo ao momento do fóton, este fator se anula. O 

fator no denominador tem, devido a quarta potência, üríiá forte influência sobre a distribuição 

angular: quando - se aproxima da unidade, isto d torriá "dramático", mas mesmo para valores 

moderados de - , ocorre um pico quase para frente, onde o denominador passa por seu mínimo; 

isso corresponde ao valor mínimo do momento transferido entre o fóton e elétron (k — ke) . 

Nossos cálculos são válidos somente ná região de baixas energias, cálculos mais detalhados 

para levar em conta altas energias, complicariam significativamente a dedução da Eq. (A.141). 

Em altas energias, a seção de choque cãi menos precipidarhamente, com um comportamento 

(^ ) ~ . Mas quando se alcançam energias dá Ordem de 0,5MeV, o efeito fotoelêtrico deixa de 
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ter qualquer importância no que diz respeito a absorção de radiação, assim outros efeitos, tais 

como o efeito Compton (para faixa de energia de 0,5 a 5MeV), tornam-se mais relevantes. 


