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A meus pais 



"A razão, ocupada em investigar de maneira 
unilateral o homem como objeto, parece ter se 
esquecido de que este é sempre chamado a voltar-se 
também para uma realidade que o transcende." 

Papa João Paulo 11- Encíclica Razão e Fé 
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1- RESUMO 

Neste trabalho foi realizado um perfil de espectrometria gama ao longo da 

rodovia BR-174, que corta várias unidades litoestratigráficas da porção norte da 

Bacia Sedimentar do Amazonas. Medidas In situ foram realizadas em 116 pontos 

distanciados de 1 km utilizando um GAD-6 e nesta ocasião amostras de rocha e de 

solo foram coletadas em pontos geologicamente representativos, para medidas 

gama usando um detetor de Nal(TI) blindado disponível no Laboratório de Geofísica 

Nuclear do IAGUSP. O critério usado para avaliação do grau de confiabilidade das 

medidas de concentração de ell (ppm), eTh (ppm) e %K foi o de se estabelecer 

limites de detecção determinados matematicamente, para todos os pontos de 

medida. Todos estes locais foram posicionados através de GPS com precisão de 50 

m, para possibilitar um futuro estudo mais detalhado. 

O uso de espectrômetro gama portátil e medidas complementares de 

laboratório visou comparar as 2 técnicas, usando o critério dos limites de 

detectabilidade, e verificar a possível influência do gás radioativo 222Rn atmosférico 

nas medidas de campo. 

No caso do detetor portátil, ele permite medidas rápidas e, o sensor "vê" um 

volume maior de material (rocha, solo, ...), que torna suas medidas mais 

representativas. Em algumas situações onde ocorrem fenômenos atmosféricos de 

inversão térmica, suas medidas podem estar afetados pelo ruído cósmico do 222Rn. A 

presença dos elementos filhos deste gás, associados a aerossóis, neste ambiente 

tropical, de temperatura e umidade elevadas, onde a velocidade do vento que 

poderia dispersar este gás é praticamente zero. 

Observa-se que os valores de concentração nos vários pontos, com o recurso 

das 2 técnicas, têm a mesma tendência, e os trechos onde ocorrem picos de 

concentração de K e também do U e Th estão associados com a presença de 

afloramentos de granito, grandes matacões, e de solo argiloso resultante do 

intemperismo destas rochas. 
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ABSTRACT 

In this work a gamma spectrometry profile was carried out along BR174 

highway, that crosses some lithostratigraphic units of the North portion of the 

Sedimentary Basin of Amazon. Measurements in situ were realized in 116 points ,1 

km apart, using a GAD-6 gamma- spectrometer and samples of rocks and soils were 

collected in geologicaly representative points, for gamma measurements using a 

shielded detector of Nal(TI) available in the Nuclear Geophysic Laboratory of 

IAG/USP. The criterion used for evaluating the reliability degree of the concentration 

values of eU (ppm), eTh (ppm) and %K was to establish mathematically detection 

limits, for all measurement points. Every these points had been located using GPS 

with accuracy of 50 m, to become possible a future detailed study. 

The purpose of matching portable gamma spectrometer and laboratory 

determinations was to compare the 2 techniques, using the criterion of detectability 

limits, and to verify the influence of ^Rn atmospheric radioactive gas in field 

measurements. 

In the case of portable detector, it allows fast measurements and the sensor 

"sees" a big volume of material (rock, soil...), that makes it more representative . In 

some situations where atmospheric phenomena of thermal inversion occurs, 

measurement can be affected by the ^Rn cosmic background. Presence of radon 

daugther elements, associated with aerosols, in this tropical environment (high 

values of temperature and humidity), where the speed of the wind that could exhaust 

this gas is practically zero. 

It is observed that the values of concentration in the some points, got with these 

2 techniques, have the same trend, and the stretches where peaks of concentration 

of K also occur and U and Th are associated with the presence of granite outcrops, 

great boulders, and clay soils from weathering of these rocks. 
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1-INTRODUÇÃO 

Durante uma missão de coleta de dados geofísicos, realizada pela Universi

dade Federal do Amazonas, em 1996, na região de Presidente Figueiredo (AM), 

utilizando um cintilômetro gama portátil, foram encontrados valores variando de 40 

cps, em terrenos essencialmente arenosos, até 1700 cps sobre rochas graníticas 

aflorantes. Estes valores anômalos de radioatividade natural despertaram o 

interesse em realizar-se um estudo mais detalhado por meio de espectrometria 

gama, ao longo da rodovia federal BR-174 que corta varias unidades 

litoestratigráficas representativas da porção Norte da Bacia Sedimentar do 

Amazonas. 

Os valores das contagens utilizados neste trabalho foram obtidos na região 

citada, em agosto de 1997 e, nesta ocasião, também foram coletadas amostras de 

espécimes geológicos para medidas em laboratório. Nas medidas in situ utilizou-se 

um espectrômetro diferencial de fótons gama Scintrex modelo GAD - 6, ajustado 

para contagens nas janelas de energia do ^K, 214Bi e 208TI e um tempo de contagem 

de 2 minutos. Este detector possui um cristal cintilador de Nal(TI) de 0,3 litros, ideal 

para medidas no campo (Grasty & Shives, 1997). Nestas condições, a relação 

sinal/ruído do sistema tem seu valor otimizado. As concentrações de K, U e Th das 

amostras de rocha dura e de solo foram obtidas usando-se um detector 

gamaespectrométrico de laboratório, dotado de blindagem Fe-Hg, montado no 

laboratório de geofísica nuclear do Instituto Astronômico Geofísico da 

Universidade de São Paulo (IAG/USP). Nas medidas de laboratório, pôde-se usar 

tempo de contagem de 24 horas e controlar a deriva dos componentes eletrônicos e 

da válvula fotomultiplicadora, estabilizando-se a temperatura da sala com precisão 

de ± 2o C pois tem-se uma melhor estatística de contagem nesta situação. 

Para a calibração do espectrômetro portátil GAD-6 foram utilizados os blocos 

de concreto (pads) contendo concentrações conhecidas dos radioelementos de 

interesse, disponíveis no Instituto de Radioproteção e Dosimetria - Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (IRD-CNEN), com sede na cidade do Rio de Janeiro. 

Na calibração do espectrômetro de laboratório foram utilizadas 3 amostras-padrão 
• - > - . 

contendo concentrações conhecidas, do K (dicromato de potássio), U e Th. Os 

1 
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radioelementos estão dispersos em matriz de silica que possui o mesmo coeficiente 

de atenuação de massa para fótons gama das rochas comumente encontradas. 

Estas calibrações foram feitas com o objetivo de ajustar as janelas de discriminação 

dos fotopicos dos radionuclídeos correspondentes ao U, Th e K e, através do 

método da inversão de matrizes, transformar as contagens obtidas nas janelas do 

urânio, tório e potássio em concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e %K. 

A análise numérica das contagens nas janelas ou canais de discriminação de 

interesse permite determinar as concentrações dos radioelementos naturais 

presentes nos solos e rochas superficiais, sendo uma ferramenta eficiente para 

estudos ambientais e de prospecção mineral. Ela torna possível o mapeamento de 

domínios geológicos bem como a localização de zonas mineralizadas de sulfetos 

ou de Au (Minucci, 1980; Hiodo et ai, 1999). Os valores de concentração de U, Th 

e K em rochas frescas e amostras de solo podem ser convertidos em doses de 

radiação, para fins de proteção radiológica (Fausto et ai, 1996). Estudos geofísicos 

utilizando técnicas nucleares descritos por Megumi & Mamuro (1977) e Megumi 

(1979), permitiram caracterizar os tipos de solos através da presença de emissores 

de raios gama, bem como estimar a idade do intemperismo dos mesmos. 

Segundo Mathieu et ai. (1995), as concentrações de U e Th em granitos da 

região estudada são particularmente altas, com valores médios de 20 e 80 \\glg 

(ppm), respectivamente. Assim, a espectrometria gama pode ser usada como 

ferramenta auxiliar na delimitação das unidades litoestratigráficas, devido aos altos 

níveis de radiação originadas nas rochas graníticas e aos baixos níveis nos 

arenitos pouco argilosos. 

O objetivo principal deste trabalho é obter perfis das concentrações dos 

elementos radioativos das séries naturais do U, Th e do K, das medidas in situ e 

das amostras coletadas e estabelecer correlações entre os teores observados e as 

características geológicas locais. 

2 
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2- LOCALIZAÇÃO E GEOLOGIA DA REGIÃO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) 

2.1 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO 

A área objeto deste estudo está localizada no município de Presidente 

Figueiredo, porção Norte da Bacia Sedimentar do Amazonas, com sede a 

aproximadamente 100 km da cidade de Manaus, ao longo da rodovia federal BR-

174, conhecida como Manaus - Boa Vista. 

O mapa de localização da área de trabalho, situada entre as coordenadas 

1o e 3o S de latitude e 59° e 61 ° W de longitude, é apresentado na Figura 1. 

Foi utilizado um GPS (global positioning system) Garmin SRVY II para 

garantir uma maior confiabilidade no posicionamento dos pontos amostrados. Isto 

torna possível uma posterior localização das estações com segurança. O perfil 

destes pontos está sobreposto ao mapa geológico da Figura 2, elaborado em 

1998 pela CPRM - Companhia Nacional de Pesquisa e Recursos Minerais, sede 

Manaus, onde os pontos pretos indicam medidas com o gamaespectrômetro 

portátil SCINTREX GAD-6 e os azuis pontos de coleta de amostras, para 

medidas de laboratório. A precisão de posicionamento deste instrumento é de 

aproximadamente 50 m. 

O perfil gamaespectrométrico realizado nesta região corta os vários litótipos 

pertencentes à Bacia Amazônica, do centro para a borda norte, e a mesma 

caracteriza-se pela existência de evidências tectônicas ocorridas no Quaternário, 

que originaram várias quedas d'agua (Sarges & Nogueira, 1998). 

No mapa geológico da Figura 2, nota-se que as unidades litoestratigráficas 

pertencentes à área em estudo são cortadas pela rodovia BR-174. Desta forma, o 

perfil gamaespectrométrico realizado intercepta estas unidades e, assim, 

esperava-se observar estas mudanças de litologia durante a realização deste 

trabalho. 

4 
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2.2 - GEOLOGIA DA REGIÃO 

Um reconhecimento geológico realizado por Nogueira et ai (1997) na região 

de Presidente Figueiredo, no contexto da Bacia Amazônica, revelou a presença 

de unidades litoestratigráficas não cartografadas anteriormente. Desta forma, os 

métodos geofísicos que tenham a propriedade de caracterizar diferenças 

litológicas não perceptíveis visualmente em superfície, como é o caso da 

espectrometria gama, tornam-se ferramentas poderosas para o mapeamento 

geológico, pois permitem confirmar a existência destas unidades recentemente 

cartografadas através de sua assinatura geofísica e, possivelmente, trazer novas 

informações sobre a evolução das rochas no passado recente, através do 

empobrecimento de radioelementos naturais devido ao intemperismo em climas 

tropicais. 

Como mostrado na Figura 2, a porção mais ao sul da região estudada 

caracteriza-se pela presença de uma cobertura sedimentar argilosa do tipo 

siltoso, apresentando algumas ocorrências de arenitos (Figura 3). Caminhando 

na direção norte, encontram-se os primeiros afloramentos de rochas graníticas 

(Figura 4) e vulcânicas (Figura 5), e o perfil termina sobre uma pedreira de rochas 

graníticas. 

Figura 3 - Corte de estrada expondo arenitos do Grupo Erícoumé no km 162, 

7 
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mmmmp. 
Figura 4 - Foto de rochas graníticas encontradas no afloramento existente 

no km 200 da rodovia BR-174. 

Figura 5 - Afloramento de rochas vulcânicas da Formação Prosperança no km 151. 

8 
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Ao longo da rodovia acima citada foram identificadas as seguintes unidades 

litoestrattgráficas: coberturas lateríticas (Quaternário/Terciário); Formação Alter 

do Chão (Cretáceo), pertencente ao Grupo Javari; Formação Manacapuru 

(Devoniano) e Formação Nhamundá (Siluriano), pertencentes ao Grupo 

Trombetas; Formação Prosperança, pertencente Grupo Purús; Suíte Intrusiva 

Abonarí; Suíte Intrusiva Mapuera; Grupo Ericoumé; Granito São Gabriel e, por 

fim, GranodioritoÁgua Branca. 

A cobertura iaterítica (Qca) (Figura 6) é resultado do intemperismo químico 

de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, muito comum no clima tropical 

(Mathieu et ai, op. cit). Nesta região, este material desenvolveu-se a partir da 

Formação Alter do Chão (Kac), cujos primeiros estudos devem-se a Katzer 

(1896) na Região do Baixo Amazonas (Nogueira et ai, 1997a). 

Figura 6 - Ponto de coleta de amostra no km 110 onde note-se a presença de laterítas. 

Na Formação Alter do Chão (Figura 7) observa-se a presença de arenitos e 

de argilitos que, quando inalterados, possuem cor avermelhada devido à 

presença de oxido de ferro. Sua ocorrência está compreendida no trecho entre os 

9 
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quilômetros 0 e 108 da estrada (Souza, 1974). Nos cortes de estrada ao longo da 

rodovia encontram-se espessas camadas de material areno-argiloso com 

estratificação cruzada, representando o produto de alteração dos arenitos e 

argilitos acima citados. 

A formação Manacapuru (Dm) possui depósitos mais recentes e tem uma 

distribuição mais restrita na área estudada. Esta Formação apresenta folhelhos 

escuros e piritosos, ritmitos folhelho/arenito com marcas onduladas. 

A formação Nhamundá (Sn) é a unidade de maior expressão da área 

estudada. Sua seção aflorante é representada por rochas siliciclásticas com 

estratificação cruzada tabular e plano paralela e, ainda, diamictitos pelítico 

arenosos e quartzo/arenitos finos (Nogueira et ai, 1997). 

Figura 7 - Perfil da Formação Alter do Chão, km 100. 

Ao longo do perfil foram, ainda, encontrados 2 afloramentos explorados 

como pedreiras e atualmente desativadas. A primeira, localizada no km 151 

(Figura 8), expõe rochas vulcânicas ácidas e, a segunda, no km 200 (Figura 9), é 

constituída de rochas do Granito São Gabriel. Ao longo do perfil aparecem outros 

afloramentos de dimensões menores. 

10 
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Figura 8 - Afloramento de rochas vulcânicas (pedreira abandonada) da 
Formação Prosperança, existente no km 151 

Figura 9 - Afloramento de rochas do Granito São Gabriel no km 200. 

2.3- COLUNA ESTRATIGRÁFICA 

A descrição litotógica das demais unidades, bem como as citadas acima, 

estão dispostas na coluna estratigráfica da Figura 10, extraída do mapa geológico 

elaborado pela CPRM. 

11 



Coluna Liíoestratigrafica 

ERA Período Unidades Estrat igráf icas Litofogias 

o 

o 
o 
-õ 
o 
o 

Quaternário 

Quaternário/ 
Terciário 

Depósitos cclúvio-aluvionáres (Qca) 

Coberturas laterííicas (TQ1) 

LWOZÓÍCO • Cretáceo ; §• > Formação Alter do chão (Kac) 

Devoniano 5 Formação Manacapuru (Dm) 
X! 

; Ê 
o " •• — — 

Siluriano 
o 
a 
5 

Formação Pítinga (SP) 

Formação Nhamundá (Sn) 

Sedimentos recentes. Depósitos coluviais são areno 
- argilosos e congíomeròticos. Os depósitos aiuvionares 
constituem-se de areia e argila. 

Desenvolvem-se a partir da Fm Alter do Chão 
e de rochas grarilicas e sustentam platõs com 
attitudes em torno de 250 m. 

Arenitos Fetdpáticos. caulinrticos e 
congbmerados com seixos de pefto 
e estratificação cruzada e acanalada 

Folhelhos negros e pirctosos, ntmitos 
tolhelho/arenito com marcas onduladas. 

Folhelhos com intercalação de arenitos 
finos com Iam inação ondufada. 

Diamictitos plitico arenosos e quartzo-arenitos 
finos apresentando estruturas gtaciotectõnicas 

Neo 
poterozóico 

ICOOMa 

Meso 
prorerozóico 

1600 Ma 

o 
y 
-o 
o 

"5 
a o 

o _ a o 3 | Formação Prosperança (NPp) 

Formação Seringa (MPs) 

Suite Intrusiva Abonari (MPa) 

Suite Intrusiva Mapuera (PPrma) 

Grupo Ericoumé (PPi) 

Granito São Gabriel (PPsgj 

., ,q Depósitos imaturos e mol selecionados de 
- 1 árcóseos, subarcóseos. siltitos e arenitos 

—-1 ' arlitosos com niveis eongtomeràticos 

•
Detrames e diques associados de rochas 

; básicasdomuTantementealcalinas 

Hostingsitagranito. biotitagranito. São rochas leccoc ráticcs. 
de cor cinza e cinza rosada, equígranulares. de granulaçco 
m e d a a grossa, isotrooas e homogêneas. 

Granilos leicocráticos. loseos equigranulares a inequigranu-
lares, médios a grossas, geralmente isotropos e homogêneos 
de composição monzogranítica a siencgranííica. 

fíiolrtos. riodacitos. dacrfos e proclãsticas. com 
textura portiritica, c o m tenocnstais de feldspato 
esbtanquiçado. roseo ou esverdeado 

Biotita gtanito. granilocatactastíco e adamelito. 
Cor róseo e aveimelhada Apresenta, cortstante-
mente. tifanita de granulocóo grossa. 

2500 Ma 

Araueano 

Granodiorito Água Branca (PPab) 

Complexo Metamórtico Anauá (Aa) 

Granodiorito. isótropo. de granuloçõa grossa, 
leucocrática. inequigranular. com tenoblastos 
de K-leldspatos. 

Grarütos hornblenda - biotita granodiontos. 
•Ü , biotfta - hornblenda gnaisse. biotita gnaisse. 
^ã gnaisse gronodionteo. migmatitos, charnoc kifos. 

microchatncckita, diotiio. 

Figura 10 - Coluna estratigráfica da Região de Presidente Figueiredo (AM) 
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3- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 - A RADIOATIVIDADE NATURAL 

0 fenômeno de transmutação de um núcleo atômico é denominado 

decaimento radioativo. Este processo tem comportamento estatístico e é expresso 

pela probabilidade de uma partícula constituinte de um núcleo instável atravessar a 

barreira de potencial que a prende ao mesmo. A taxa de decaimento é proporcionai 

à quantidade de nuclídeos radioativos de um elemento, presentes num tempo t: 

-jf = -ÀN 0«-0 

cuja solução é: 

N = NQe-M (in.2) 

onde: N - número de átomos presentes no instante t; 

X - constante de decaimento, que é característico de cada elemento; 

No - número de átomos presentes num instante arbitrário t = 0. 

A grandeza À.N representa a atividade da amostra do radionuciídeo, isto é, o 

número de átomos do radioelemento que se desintegra por unidade de tempo. 

A constante de .proporcionalidade ou constante de decaimento X, é a 

probabilidade de decaimento de um radionuciídeo por unidade de tempo. A taxa de 

decaimento radioativo pode ser calculada em termos da meia-vida do radionuciídeo, 

t% , que é o tempo necessário para o decaimento de exatamente metade dos 

átomos de um radionuciídeo. Assim: 

A/ = ^ = A/0e"^ (nu) 

e, 

In 2 0.69325 . , 
' • . - - — — ( m - 4 ) 

14 
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3.2 - SÉRIES RAOIOATTVAS NATURAIS 

Numa série radioativa o elemento pai decai para um elemento filho que, por 

sUa vez, pode decair para outro produto de filiação e assim por diante. 

Consideremos uma série com o elemento pai N̂  e o primeiro filho N2 que decai para 

o segundo filho N3. A taxa de decaimento do nuclídeo pai será: 

~± = -A.W, (III.5) 

e, o número de átomos do elemento pai que restará após um tempo t é: 

A/1=A/0e"^ (in.6) 

Ao mesmo tempo, os átomos filhos desintegram-se a uma taxa de X2N2, onde 

N2 é o número de átomos presentes num tempo t, e X2 é a constante de decaimento 

destes elementos. Como a taxa de acumulação dos átomos filhos é a diferença 

entre os produtos de formação e o de decaimento, tem-se: 

dN 

—^ =X,N, -Ã2N2 = ^N0e^' ~X2N2 (in.7) 

Resolvendo esta equação, temos: 

N2 =J^L-(e-»-e-^) (iir.8) 

Para o caso gerai de uma série radioativa Ni -> N2 -» N3 -» -> N, temos a 

solução da seguinte forma (Bateman ,1910): 

A/,. =N0(C,e-* +C2e~hl + ... + Cie-XI) (m.9) 

onde C1 e C2 são funções adimensionais das constantes X, representadas por: 

C, = ^ 2 - 4 - 1 ( I I [ l 0 ) 

{X2-X,).-Un-^) 

C = ^ 2 - 4 - 1 ( n l l ] ) 

15 
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A maioria dos elementos radioativos de meia-vida longa decai para os 

produtos de filiação, que também podem ser instáveis. Estes decaimentos, por sua 

vez, formam as séries radioativas, que terminam quando o elemento filho estável é 

formado. 

A radiação gama natural de interesse neste trabalho origina-se dos 

radionuclídeos que mais contribuem para a radioatividade das rochas presentes em 

subsuperfície. Segundo Grasty & Shives (1997), estas fontes são os emissores 

gama das séries radioativas, juntamente com o elemento ^K, dispostos na tabela a 

seguir. 

Tabela 1 

RADIOELEMENTO 

2 3 8 u 

235y 

232Th 

4 0 K 

ABUNDÂNCIA 

99,3% de U 

0,7% de U 

100% de Th 

0,012% de K 

A série do U é a mais extensa conhecida. Os números de massa de seus 

vários isótopos obedecem a equação 4n + 2, onde n é um número inteiro. Esta 

série inicia com o 238U,"forma uma cadeia com 14 isótopos e termina com o isótopo 

estável 206Pb. Durante o decaimento, os radioelementos da série do 238U produzem 

um espectro de radiação gama, do qual é utilizado o fotopico do 214Bi (1,764 MeV) 

para medidas quantitativas do urânio. 

Deve-se notar que o procedimento acima será estritamente correto se o 

depósito estudado estiver em equilíbrio radioativo secular, pois os diversos 

membros da série radioativa são quimicamente diferentes, podendo ser separados 

durante processos geoquímicos. Em particular, no caso dos depósitos geológicos 

estudados no presente trabalho, solos e mantos de intemperismo derivados de 

granitos, podem estarem desequilíbrio radioativo (razões das atividades ^ U / ^ U e 

^ P U *1) (Mathieu.op. çit.). 
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A tabela 2, abaixo, mostra o esquema de decaimento da série radioativa do 

238U, obtida de Grasty & Shives(1997). 

Isótopo1 

2 3 8 u 
i 

2 3 4Th 

i 
2 3 4Pa 

i 
2 3 4 U 

i 
23 t> r h 

i 
^ R a 

i 
^ R n 

i 
2 1 8Po 

i 
2 1 4Pb 

i 
214Bi 

4 
2 1 4Po 

i 
2 1 0 p b 

i 
2 1 0Bi 

1 
2 1 0Po 

i 
206p o 

Radiação^ 

a 

P 

P 

a 

a 

a 

a 

a 

P>Y 

P.7 

a 

P 

P 

a 

Estável 

Meia - vida 

4,507x109 anos 

24,1 dias 

1,18 min 

2,48x105 anos 

7,52x104 anos 

1600 anos 

3,825 dias 

3,05 min 

26,8 min 

19,7 min 

1,58x10"4 s 

22,3 anos 

5,02 dias 

138,4 dias 

1. Isótopos constituindo menos que 0.2% do decaimento foram omitidos; 
2. Somente os maiores emissores gama foram indicados. 

Tabela 2-Esquema de decaimento da série do 238U (fonte:Grasty & Shives, 1997) 

O Th é o elemento pai da outra série radioativa natural, quase sempre em 

equilíbrio radioativo devido às meias-vidas curtas de seus elementos intermediários. 

Os números de massa de seus vários isótopos são dados pela relação 4n. O 

esquema de decaimento radioativo da série do 232Th é mostrado na Tabela 3. O seu 

espectro gama é também bastante complexo:- inicia com o 232Th, forma uma cadeia 
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com 11 isótopos e finaliza com o 208Pb. A radiação mais característica é a de 2,614 

MeV devido ao 208TI. Normalmente, em rochas jovens predominam as condições de 

desequilíbrio radioativo desta série (Gill, 1990). 

Quando a radiação gama atravessa a matéria, ela interage com elétrons e 

núcleos atômicos através de diversos mecanismos que dependem da energia, da 

densidade e do número atômico médio dos materiais que constituem o substrato. 

Assim, cerca de 90% da radiação gama de 2,614 MeV {208TI) observada na 

superfície de um afloramento rochoso correspondem à emissão produzida nos 

primeiros 20 cm do substrato (Grasty & Shives, 1997), enquanto que na superfície 

de uma alteração ou solo correspondem à emissão produzida nos primeiros 40 cm 

(Nielson et ai, 1991). Na realidade, a profundidade de investigação supera os 

valores citados pois a quantidade de emissores gama aumenta com a 

profundidade. 

Isótopo 
232Th 

i 
^ R a 

i 
^ A c 

i 
aarh 

i 
^Ra 

i 
^ R n 

i 
216Po 

l 
212Pb 

í 
2 1 2Bi-n 
_i 

,14/ 
*í/D 

r — ^ p o 
^ « J 

i 
-•2 0 8Pb 

Radiação 

a 

P~ 

P~,Y 

a 

a 

a 

a 

P~>Y 

a(36%), 

l f i% p-(64%),y 
a 

P,Y 

Estável 

Meia - vida 

1,39x1010anos 

6,7 anos 

6,13 dias 

1,91 anos 

3,64 dias 

55,3 s 

0,158 s 

10,64 h 

60,5 min 

3,04x10'7 s 
3,1 min 

Tabela 3 - Esquema de decaimento da série do 3 Th (Grasty & Shives, 1997) 
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O potássio está presente em quase todas as rochas da crosta terrestre, daí a 

importância de seu estudo. O esquema de decaimento do seu isótopo radioativo 

*>K é apresentado na Figura 11. 

1,46 MeV 

40 'Ar 

11% 

0,001% 

40 K 

89% K 

40, Ca 

Figura 11 - Esquema de decaimento do ^K (Fonte: Adams & Gasparini,1970). 

O ^ K corresponde a 0,01167% do potássio natural. Este elemento pode decair 

tanto para o ^Ca como para o ^Ar. No caso do decaimento para o primeiro (cerca 

de 89% dos casos) ele emite um P", tornando-se estável. 

Em cerca de 0,001% dos decaimentos o ^K decai diretamente para o ^Ar por 

captura eletrônica, porém, em 11% deles, o isótopo fica excitado e para, tornar-se 

estável, emite um fóton gama de 1,46 MeV. 

Os radioelementos 238U e 232Th são medidos indiretamente através das 

emissões gama do 214Bi de energia 1,76 MeV, e das emissões do 208TI, de energia 

2,614 MeV, respectivamente. 

Além dos nuclídeos pertencentes à série do 235U, aqueles de maior massa tais 

como ^ P u , 243Cm, 243Am, etc, também foram formados na nucleosstntese. Destes, 

somente o nuclídeo 235U que tem meia-vida suficientemente longa (7.13x108 anos) 

persistiu através do tempo geológico (Ivanovich et ai, 1992). Qualquer amostra de 

urânio natural contém 0,72% de ^ U . Assim, 1 mg de urânio puro natural emite 

exatamente 1501 partículas a por minuto, sendo que: 733,6 são emitidas pelo 238U; 

uma quantidade igual pelo ^ U , que está em equilíbrio com o 238U; e o restante, 

33,7 pelo ^ U (Ivanovich et ai, 1992). 
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Assim, devido à grande abundância do ^ U e 234U em relação ao 235U, neste 

trabalho será considerada somente a série radioativa do 238U. Os decaimentos da 

série do 232Th e do isótopo radioativo ^K também serão investigados. 

3.3- EQUILÍBRIO RADIOATIVO SECULAR 

As séries são ditas em equilíbrio radioativo secular quando a atividade dos 

átomos filhos é igual à dos átomos pai. Uma condição para que isto ocorra é que o 

sistema, constituído pelos elementos das séries radioativas, permaneça fechado, 

sem trocas entre o sistema e o ambiente circundante. Neste caso, a equação (111.8) 

pode ser escrita da forma: 

X,N, = ^A/2 = ^A/3 =... = inN„ (in.12) 

onde os subscritos 1, 2, 3, ..., n referem-se aos elementos pai e filhos, 

respectivamente. 

O conceito de equilíbrio radioativo secular é de fundamental importância para a 

determinação das concentrações de eU (214Bi), eTh (208TI) por espectrometría gama 

devido ao fato dos isótopos do 238U e 232Th não serem medidos diretamente, mas 

através das emissões gama de seus elementos filhos. 

Para se atingir 98,5% do equilíbrio radioativo de um sistema fechado, que 

contém inicialmente os nuclídeos pais de cada série radioativa natural, é necessário 

um período de seis meias-vidas do nuclídeo filho de menor constante de 

decaimento (Ketcham, 1996). Por isso, espera-se que a série do 238U esteja em 

equilíbrio radioativo após um período de 1,5 milhões de anos e a série do 232Th, 

após 40 anos. 

Normalmente, supõe-se a existência das condições de equilíbrio radioativo 

secular das séries do 238U e do 232Th nas amostras coletadas, i.e., as concentrações 

de 214Bi e de 208TI presentes seriam as mesmas de seus respectivos pais. Porém, 

pelo fato do urânio (hexavalente) ser facilmente líxiviável, amostras com pouca ou 

nenhuma evidência visual de intemperismo podem potencialmente ter sofrido perda 

ou mineralização de urânio (Ketcham, 1996). Assim, a verificação do desequilíbrio 

radioativo secular torna-se um fator de grande importância para a confiabilidade dos 

cálculos das concentrações de eU e eTh_ através da espectrometría gama. 
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Na maioria dos ambientes geológicos a radioatividade natural está próxima da 

condição de equilíbrio, mas situações onde isto não ocorre são freqüentemente 

interessantes (Ivanovich & Harmon, 1992). 

3.4 - INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO NUCLEAR COM A MATÉRIA 

Para melhor compreensão dos princípios da detecção dos fótons y, torna-se 

necessário conhecer os modos de interação da radiação nuclear com a matéria . 

Os fótons, ao atravessarem a matéria, não perdem energia continuamente ao 

longo de sua trajetória como acontece com uma partícula carregada (a, p), onde em 

poucas interações (ionizações); toda a energia é transferida para o meio. Desta 

forma, espera-se que a absorção dos fótons pela matéria seja exponential. De uma 

maneira simplificada, podemos dizer que esta perda de energia ocorre devido às 

colisões inelásticas dos fótons incidentes com os elétrons atômicos, através das 

quais os átomos são excitados ou ionizados. Este efeito é caracterizado pela 

pequena transferência de energia devido à colisão do fóton com os átomos do 

retículo cristalino. A energia total perdida, contudo, é o resultado da soma de uma 

grande quantidade de pequenas perdas de energia. 

Existem vários processos de interação dos fótons gama com a matéria. Os 

mesmos foram descritos de forma detalhada por Fano (1953). Na região de energia 

de 10 keV a 10 MeV, as interações resumem-se em 3 processos: efeito Compton, 

efeito fotoelétrico e produção de pares, pois, segundo Compton (1923), se 

pequenos efeitos, devido â ligação do elétron ao núcleo, são desprezados, o 

espalhamento de um fóton gama incidente pode ser descrito como uma simples 

colisão entre duas partículas (Ivanovich & Harmon, 1992). 

Os 3 tipos de interação fóton - matéria são descritos abaixo. 

Efeito Fotoelétrico: Neste processo, o fóton de energia hv é totalmente 

absorvido por um elétron das camadas mais internas do átomo (camada K ou L), 

que é ejetado com um ângulo 9. Este fotoelétron recebe uma energia hv - 8b, onde 

£b é a energia de ligação do elétron ao átomo. A ionização secundária produzida 

pelos fotoelétrons contribui substancialmente para os efeitos de ionização de fótons de 

baixa energia, tomando este processo .muito importante nesta região (0,01 a 10 MeV). 
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O efeito fotoelétrico é identificado através da presença de um pico isolado em 

torno de um valor de energia definido. Freqüentemente esse fotopico é usado para 

determinar as energias dos raios y, que podem ser obtidas medindo-se a ionização 

total devida aos fotoelétrons em um detector (Friendlander et ai, 1981). Na Figura 

13, podemos visualizar este efeito num cristal de Nal(TI), através do fotopico do *°K. 

A faixa de energia em que predomina este efeito localiza-se na região 

intermediária, i.e., até 2 MeV (Friendlander et ai, 1981). 

Efeito Compton - Neste efeito o fóton transfere somente parte da sua energia 

para a transição do elétron atômico. Assim, o fóton não só perde energia, mas 

também é desviado de seu caminho original, como pode ser visto no diagrama 

esquemático mostrado na Figura 12. 

Elétron 
Atômico T 

Fóton Incidente ' Elétron 
hv i "<|> C o m P t o n 

. . . : . ' . . . . _ - _ , * - . . - - • - - -

. G 

Fóton Compton 
Escapado hv 

Figura 12 - Diagrama esquemático do efeito Compton. 

No efeito Compton o fóton gama interage com os elétrons das camadas mais 

externas do átomo, isto é, aqueles que possuem energia de ligação inferior à sua, 

deslocando este elétron e cedendo parte da sua energia. 

Os espectros de cintilação das altas energias de raios gama monoenergéticos 

mostram sempre uma região associada ao espalhamento Compton, e um vale entre 

o fotopico e o continuum Compton. Estes efeitos podem ser visualizados no 

espectro do ^K mostrado na Figura 13, onde a região à esquerda do fotopico 

corresponde à absorção devida ao efèitoCompton. 

ni 
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Segundo Friendlander (1981), a região de energia em que ocorre 

predominantemente este efeito é de 0,6 a 4 MeV. 

40 Espectro do K 

1000 

19 5 4 0 

Região do 
espalhamento Compton 

4CY Fotopico do K 

676.090 8 9 4 9 4 0 

Energia (keV) 

Efeito Fotoelétrico 

1 3 3 2 , 6 4 0 1 5 5 1 . 4 9 0 

Figura 13- Espectro do isótopo Kpara visualização dos efeitos fotoelétrico e Compton. 

Produção de Pares - Este efeito ocorre quando o processo envolve a criação 

de um par elétron-positron por um fóton com energia mínima de 1,02 MeV 

(Friendlander, 1981). 

Nas altas energias, onde este processo é predominante, as energias dos raios 

gama podem ser melhor determinadas pela medida da energia total do pares 

elétron-positron criados. Este par, após uma série de colisões com a estrutura do 

cristal, perde energia e o positron acaba se recombinando com um elétron, emitindo 

dois fótons gama com 0,511 MeV. 

A Figura 14 mostra as regiões de predominância dos 3 processos de interação 

em função do número atômico do material absorvedor e a energia do fóton gama 

incidente. As linhas cheias indicam predominância de 50% de cada efeito. 
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Figura 14 - Regiões de predominância dos 3 modos de interação fóton gama-
matéria, em função do número atômico do material absorvedor e a 
energia do fóton incidente. Fonte: Ivanovitch & Harmon, 1992. 

Um dos efeitos indesejáveis causados pelo espalhamento Compton em um 

detector de Nal(TI) é a chamada interferência entre janelas espectrais do 

espectrômetro, onde a cauda Compton de um fotopico de maior energia interfere 

nas contagens obtidas na janela selecionada para outro elemento. 

3.5 - DETECÇÃO DA RADIAÇÃO NUCLEAR POR ESPECTROMETRIA GAMA 

O funcionamento dos detectores de radiação nuclear baseia-se no fato de que 

toda radiação ionizante transfere parte ou toda a sua energia ao detector, seja na 

forma de ionização diretamente ou induzindo nele a emissão de uma partícula 

carregada, a qual volta a produzir uma ionização no mesmo (Ivanovich & Harmon ,1992). 

Esta ionização produzida pode ser, então, detectada através de um detector tipo 

cintilação. 

Dentro do cintilador (fósforo), os raios gama provocam a emissão de luz, 

geralmente na região do ultravioleta, ' que é captada por uma válvula 

24 



Estudo da Radioatividade Natural da Região de Presidente Figueiredo (AM) Utilizando Espectrometria Gama 

fotomultiplicadora. Ao incidir no fotocatodo da válvula, a luz UV é convertida em 

fotoelétrons que, por sua vez, são transformados em impulsos elétricos. 

A espectrometria de raios gama utiliza o método da análise da altura de pulsos 

para discriminação dos níveis de energia dos fótons incidentes. Através de 

analisadores multicanal (MCA), cujos limites de discriminação estão relacionados 

com a resolução dos conversores análogo-digitais, torna-se possível a 

determinação direta do espectro dos radionuclídeos de uma amostra e identificação 

dos fotopicos presentes, através de uma biblioteca fornecida pelo fabricante. 

Este método tem algumas vantagens sobre outras técnicas, sendo uma delas 

relacionada com a maior profundidade de penetração dos raios y em relação às 

partículas a e p. Estas partículas são detectadas sob baixa pressão e, para o 

preparo de alvos, são necessárias técnicas muito refinadas de separação por 

resinas e de eletrodeposição. O método gamaespectrométrico é não destrutivo e o 

processo de preparação das amostras é simples e direto, embora necessite de 

rigoroso cuidado para evitar contaminação. 
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4 - DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para as atividades de campo utilizou-se um espectrômetro gama diferencial de 

marca Scintrex, modelo GAD-6 (Fig. 15), com cristal detector de Nal(TI) de volume 

0,3 litros. Para as aplicações em laboratório usou-se um sistema de espectrometría 

gama montado no Laboratório de Geofísica Nuclear do IAG-USP. Ambos utilizam 

um cristal cintilador de iodeto de sódio ativado com tálio (Nal(TI)) acoplado 

opticamente a uma válvula fotomultiplicadora. Este crista! tem a característica de 

possuir alto rendimento na detecção da radiação gama. 

Figura 15- Espectrômetro gama portátil GAD-6 em operação no campo. 

Os fótons gama emitidos pela amostra, ao penetrarem no cristal detector 

(fósforo) de Nal(TI) interagem com átomos do retículo cristalino que se ionizam, 

produzindo elétrons livres. Estes elétrons migram pelo cristal, transferindo energia 

para outros elétrons do retículo que passam para o estado excitado. Ao retornarem 
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para o estado fundamental emitem fótons em todas as direções na faixa visível. O 

fluxo dos fótons através da janela de acoplamento óptico com a válvula 

fotomultiplicadora é proporcional à energia do gama incidente, pertencente ao 

espectro de radiação da amostra. 

As técnicas de detecção da radiação gama são idênticas tanto para o 

espectrômetro portátil como para o equipamento montado no laboratório, porém, 

este último opera em condições específicas de baixo ruído de fundo e de baixa 

deriva dos fotopicos, devido à utilização das blindagens mostradas na Figura 16, e à 

temperatura estabilizada. 

4.1 - ESPECTRÔMETRO PORTÁTIL SCINTREX GAD-6 

Este equipamento acumula contagens simultâneas em 4 canais (circuitos 

contadores): contagem total, potássio, urânio e tório. Estes canais fornecem valores 

em contagens/segundo, para facilidade de operação. O tempo de contagem pode 

ser selecionado para obtenção de uma relação sinal/ruído otimizada para a situação 

de campo. O ganho do amplificador espectroscópico pode ser ajustado 

externamente na faixa de 1.2 x a 6 x através de um potenciômetro multivoltas. As 

partes essenciais de um detector de cintílação de Nal(TI) são mostradas no 

diagrama de blocos representado na Figura 16. A seguir, é feita uma breve 

descrição de cada uma delas. 

A" amplitude de cada pulso de saída do amplificador é proporcional à energia 

do raio gama absorvido pelo cristal. Os 3 canais analisadores de altura de pulso 

(PHA) são usados para discriminar as energias dos fótons gama incidentes no cristal. 

O controle de deriva dos fotopicos é feito por um sistema eletrônico de 

estabilização automática usando fotopico do 133Ba, que atua no ganho do 

amplificador espectroscópico. A altura do pulso foi mantida constante, dentro de 

±1%, pelo circuito de controle automático de ganho (CAG) que corrige o ganho total 

do sinal através da análise dos pulsos de saída do amplificador espectroscópico. 

Qualquer deriva que ocorra no sinal correspondente ao fotopico do 133Ba, gera um 

sinal de erro que ajusta o ganho fino do amplificador. Estas variações no ganho são 
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originadas na fotomultipíícadora e no pré-amplificador, devido a variações de 

temperatura ambiente e de taxas de contagem elevadas. 

4.2 - SISTEMA GAMAESPECTROMÉTRICO MONTADO NO LABORATÓRIO DO IAG-USP 

O sistema de espectrometria gama existente no Laboratório de Geofísica 

Nuclear é constituído de um cristal lodeto de Sódio (Nal) ativado com Tálio (TI) de 

dimensões 3"x 3", uma unidade de alta tensão, uma válvula fotomultipíícadora PMT, 

um pré-amplificador na base da PMT, um amplificador espectroscópico 

(conformador) e um analisador muíticanal de 2 K conectado a um 

microcomputador. 

O diagrama de blocos do sistema é representado abaixo. 

Analisador 

Muíticanal 
Amplificador 

Cabo Tipo GP1B 

Computador 

Impressora 

Fonte de 
Alta Tensão 

Pré-amplificador 

Fotomultipíícadora 

| I Cristal de Nal(Tl) 3"x 3" 

] [ Blindagem de Hg 

Blindagem de Fe 

Figura 16- Diagrama de blocos do espectrômetro gama do IAG-USP 
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Os sinais de saída da PMT são convertidos em pulsos de tensão pelo circuito 

pré-amplificador e aplicados ao amplificador espectroscópico de ganho ajustável, 

que amplifica e conforma o sinal. Este tratamento (conformação) do sinal'por um 

filtro passa baixo é necessário para que o conversor AD do analisador multicanal 

capture corretamente o sinal sem introduzir fotopicos espúrios. 

Cada série radioativa gera um espectro característico. Portanto, a comparação 

do espectro das amostras coletadas com os obtidos a partir de padrões conhecidos 

permite obter as concentrações de cada elemento radioativo pertencentes às 

amostras. 

Para uma maior confiabilidade na aquisição dos dados de laboratório, o 

sistema possui 3 blindagens concêntricas: duas de Fe, uma mais interna e outra 

mais externa, e uma intermediária de Hg, que atenuam o ruído presente no 

laboratório. A blindagem mais interna de Fe reduz os efeitos da radiação de retro-

espalhamento (backscattering) que comumente surge nos canais correspondentes a 

fótons de baixa energia. As contagens já discriminadas pelo conversor AD são 

gravadas num banco de memória (buffer) que os envia, através de uma interface de 

transmissão de dados, ao microcomputador. 

4.2.1 - RESOLUÇÃO DO ESPECTRÔMETRO GAMA MONTADO EM LABORATÓRIO 

A absorção dos fótons y pelo cristal detector é determinada pelo comprimento 

de onda da radiação incidente, pela constituição do material do cristal e pela 

dimensão do mesmo. Devido à natureza estatística dos processos de geração e de 

absorção de fótons, onde o número de fótons incidentes no cintilador está sujeito a 

flutuações aleatórias, a forma do espectro da radiação incidente no cintilador difere 

do espectro dos fótons visíveis gerados nas interações. 

Assim, para maior confiabilidade na identificação dos fotopicos associados aos 

vários emissores gama que compõem um espectro, deve-se determinar um 

parâmetro do sistema de detecção, denominado resolução, que caracteriza sua 

capacidade de discriminar os vários fotopicos presentes no espectro. 
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Segundo Kogan et ai (1971), a resolução (R) de um espectrômetro é definida 

como: 

R(%) = ̂ * 1 0 0 (iv. 1) 

onde: E - energia do centróide do fotopico de interesse 

AE - largura do fotopico medida na metade de sua altura (FWHM - "full width 

heigth mean") 

A partir da Equação (IV. 1) observa-se que quanto menor o valor da resolução 

R, maior será a capacidade do espectrômetro de separar fotopicos com energias 

próximas. 

Utilizando a equação acima pôde-se calcular a resolução do espectrômetro do 

Laboratório do IAG/USP para os vários emissores gama utilizados neste trabalho. 

Estes valores, juntamente com alguns encontrados na literatura, são apresentados 

na Tabela 4 a seguir. 

Isótopo 

137Cs 
iZ7Cs 

4 0 K 

4 0 ^ 

214Bi 
214Bi 
2 0 8 T I 
2 0 8 j | 

Energia 6ama 

(KeV) 

662 

662 

1460 

1460 

1760 

1760 

2614 

2614 

Resolução 

(%) 

8,30 

7,86 

6,00 

7,60 

6,80 

6,26 

4,80 

4,53 

Referência 

Mares (1984) 

Neste trabalho 

Roque (1994) 

Neste trabalho 

L0vborg ecol. (1976) 

Neste trabalho 

Roque (1994) 

Neste trabalho 

Tabela 4 - Valores de resolução R encontrados na literatura e neste trabalho 
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5 - METODOLOGIA E AQUISIÇÃO DOS DADOS 

A coleta dos dados usados neste trabalho foi realizada em duas etapas. A 
r 

primeira foi o trabalho de campo, onde utilizou-se o espectrômetro gama portátil 

Scintrex GAD-6. Paralelamente foram coletadas amostras de espécimes geológicos 

destinadas às medidas de concentração de radioelementos de interesse. Na 

segunda fase utilizou-se o espectrômetro gama blindado, existente atualmente no 

laboratório de Geofísica Nuclear do IAG/USP, para determinar os teores de urânio, 

tório e potássio das amostras coletadas, constituídas de rochas frescas e 

jntemperizadas, de solos e de concreções lateríticas características da região em 

estudo. 

5.1 - TRABALHO DE CAMPO 

Devido às condições atmosféricas locais, de umidade e temperatura elevadas, 

foi feito um perfil gamaespectrométrico ao longo da rodovia BR-174, em pontos de 

medida distanciados em 1000 metros. Nos pontos intermediários, onde observava-

se mudança de litologia, foram feitas medidas complementares e coletadas 

amostras de solo ou de rocha. Todos os pontos de amostragem foram posicionados 

com um equipamento GPS GARMIN SVY II, com precisão de 50 m, o que 

possibilitou a localização posterior de alguns pontos para coleta complementar de 

amostras. Também foram coletadas amostras e realizadas medidas in situ em 

afloramentos e pedreiras existentes nas poucas estradas vicinais transitáveis. No 

total, foram feitas mais de 116 medidas ao longo do perfil. 

Para as medidas de espectrometria gama foram utilizadas janelas de energia 

de maior probabilidade de decaimento do 214Bi, 206TI e ^K correspondentes, 

respectivamente, ao urânio, tório e potássio do detector gamaespectrométrico. 

Estes valores de contagem por segundo nas janelas de discriminação de energia 

foram fornecidas seqüencialmente no modo digital, pelo GAD-6, após transcorrido o 

tempo de medida selecionado, que foi de 120 segundos. 

As medidas do ruído de fundo (cósmico) foram realizadas em 2 lugares 

distanciados em 15 km: primeiro numa ponte de madeira sobre um riacho de 
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profundidade 1,5 m e 8m de largura, localizado na estrada de acesso à comunidade 

do Castanhal (km 133,5 da BR-174), em cujo leito observava-se rochas graníticas, 

e, depois, em outro riacho sobre um leito de arenito, localizado na estrada de 

acesso à Agropecuária Jayoro (km 119,5 da mesma rodovia). 

Os valores mais baixos das contagens nas três janelas espectrais foram 

obtidos no riacho que corre sobre o leito de arenito. Para efeito dos cálculos 

realizados neste trabalho, estes valores foram considerados como ruído de fundo 

regional. Os mesmos podem ser encontrados na Tabela 5, a seguir: 

Local 

Comunidade do Castanhal 

Agropecuária Jayoro 

K (CPS) 
0.93 

0.48 

U (CP5) 

0.62 

0.30 

Th(CPS) 

0.43 

0.31 

Tabela 5 - Valores do ruído de fundo regional medidos no trabalho de campo. 

O riacho na Comunidade do Castanhal está situado próximo a uma pedreira 

de granito atualmente desativada, sendo circundado por uma vegetação espessa. 

Supondo que a espessura da água seja suficiente para bloquear toda radiação 

originada no leito granítico do córrego, o ruído medido no local pode estar 

relacionado aos elementos fíihos 218Po e 214Po das séries radioativas do U e Th, 

respectivamente, associados aos aerossóis. Estas micropartículas em suspensão 

podem estar em maior concentração na atmosfera local, devido à topografia e à 

vegetação. Na seqüência de decaimento dos nuclídeos destas séries radioativas, 

tem-se os emissores gama 214Bi e 208J\, que contribuem nas contagens das janelas 

de energia dos detectores. Portanto, o valor do ruído cósmico (background) usado 

para correção das medidas, foram aqueles encontrados no riacho da Agropecuária 

Jayoro, onde o leito arenoso e pouco argiloso contribui para o baixo ruído 

observado. Estes valores podem ser considerados regionais pois o local é plano, 

não existindo pedreiras de granito nas proximidades. 
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ís v a l o r e s das contagens por segundo correspondentes ao K, U e Th obtidos 

ffase d o trabalho estão apresentados, com suas respectivas coordenadas 

Hficas e descr ições geológicas, na Tabela 13 em anexo. 

íomo p o d e ser observado no mapa geológico da Figura 2, de modo geral, a 

^gamaespectrométrica realizada na região de Presidente Figueiredo (AM) 
'.r 

ia-se s o b r e sedimentos da Bacia Amazônica intercalados com alguns 

[mentos d e rocha dura, regiões de charco (Figura 17) e areais. Em particular, 

fe parte d o início do perfil situa-se sobre a formação Nhamundá, que é 

írizada p e l a presença de sedimentos arenosos e arenitos finos. 

y 

m... 

17 - Foto ilustrativa de uma região alagada (charco) existente no km 170 (BR-174) 

)evido à s variações imperceptíveis das feições topográficas e geológicas em 

?s t rechos d a rodovia, foram escolhidos, para a coleta de amostras, os pontos 

rocorria u m a mudança aparente da litologia. No total foram coletadas 20 

|tras e m d u a s viagens de campo: a primeira em setembro de 1997 e a segunda 

N de 1 9 9 8 . Estas amostras estão identificadas na Tabela 12. 
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5.2 - MEDIDAS NO LABORATÓRIO 

5.2.1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para a aquisição confiável dos espectros gama das amostras coletadas no 

campo foi necessário um rigoroso processo de preparação das mesmas para se 

evitar a contaminação entre as amostras, ou entre estas e as ferramentas 

utilizadas. Este procedimento de preparação é descrito a seguir. 

Inicialmente, as amostras de solo passaram por um processo de secagem 

numa estufa a 100 °C, durante 24 horas. Isto foi feito para se evitar a impregnação 

das amostras nos anéis de vídia, que reduz a eficiência de trituração do moinho. 

Na pulverização, as amostras poderiam ser contaminadas através das peças 

de vídia do moinho. Este problema foi solucionado, fazendo-se uma limpeza 

rigorosa dos anéis, através da moagem de areia entre cada etapa de pulverização. 

As amostras de rocha fresca, por sua vez, foram grosseiramente trituradas 

utilizando-se uma marreta e uma placa de ferro sendo, depois, colocadas para 

pulverização durante 12 minutos no moinho de anéis de vídia citado anteriormente. 

Feito isto, os grãos foram selecionados através de uma peneira de malha 80 mesh, 

a fim de que todas as amostras tivessem a mesma granulometria. Isso garantiu que 

as amostras acondicionadas nos recipientes finais para medidas tivessem 

densidades e coeficientes de absorção de massa próximas aos valores das 

amostras-padrão usadas na calibração do equipamento de detecção gama. 

Com o objetivo de evitar o escape do gás 222Rn e 220Rn e, assim, restabelecer 

o equilíbrio radioativo das séries de decaimento presentes, as amostras foram 

seladas em recipientes de poliestireno de 4 cm de raio e 3.5 cm de altura. O tempo 

entre a preparação e a medida de espectrometria gama das amostras foi de, no 

mínimo, 30 dias, para que as amostras atingissem 99,9% do equilíbrio radioativo 

secular. 
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5.2.2 - AQUISIÇÃO DO ESPECTRO GAMA 

Após ser atingida a condição de equilíbrio radioativo secular nas amostras 

embaladas, iniciou-se a fase de medida, onde o tempo médio de contagem foi de 

24 h, considerado suficiente para a aquisição do espectro. Os valores obtidos para 

as contagens em cada janela espectral estão apresentados na Tabela 15 em 

anexo. 

Para garantir que todos os recipientes contendo as amostras pulverizadas e 

as adotadas como padrão mantivessem a mesma geometria em relação ao cristal 

do detector, utilizou-se um suporte rígido de PVC. Os recipientes foram 

centralizados dentro da blindagem e colocados frente ao cristal detector. Antes de 

serem fixados no suporte, as amostras foram acondicionadas em invólucros de 

polietileno para evitar contaminação do detector e da blindagem. 

Devido à influência da variação de temperatura no ganho da válvula 

fotomultiplicadora conectada opticamente ao cristal detector, a temperatura do 

laboratório foi mantida em (22 ± 2)°C. Variações do ganho da fotomultiplicadora 

acima de 2% provocam erros que comprometem os resultados das medidas 

(Lovborg et ai, 1976). 

Uma maneira rápida de detectar a ocorrência de deriva dos fotopicos do 

espectro obtido em função dos canais do analisador multicanal foi a observação 

simultânea dos fotopicos do 137Cs e do 208TI, bem como a monitoração das 

variações ocorridas na fonte de alta tensão da válvula fotomultiplicadora. 

Estas observações foram feitas de maneira sistemática nos intervalos entre as 

medidas das amostras. Nesta ocasião, observou-se que uma deriva de até 5 canais 

no centróide do fotopico do 137Cs e variações de até 2 V na fonte de alta tensão 

deslocam as regiões de interesse (ROÍ) de um modo ainda aceitável. Nestes casos, 

os canais correspondentes aos centróides dos fotopicos do Cs e do TI, podem ser 

usados para calibração em energia do detector. Devido à baixa radioatividade das 

amostras analisadas, o tempo morto do detector é muito baixo e, portanto, 

desprezado. 
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O software Maestro I - versão 1988, fornecido pela ORTEC, foi utilizado para 

a leitura dos dados e visualização do espectro em tempo real. Após o término de 

uma medida, o programa trata numericamente as contagens efetuadas nos canais 

dentro das ROÍ selecionadas e ajusta uma curva gaussiânica ao redor do fotopico 

para determinação precisa do canal correspondente ao centróide. Uma vez feito o 

ajuste, pode-se obter a contagem total líquida dentro da ROÍ sem a interferência da 

cauda (continuum) de Compton. 

Nas Figuras 18, 19 e 20 são apresentados espectros gama de amostras de 

rocha, de solo e de concreção laterítica, respectivamente, coletadas na rodovia BR-

174. 

Espectro Gama da Amostra do km 193 
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#• # & £' / / 
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P # <?' #' 4 
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& -9 
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Figura 18 - Espectro gama obtido de amostra de granito não intemperizado 
coletada no km 193, após 24 horas de medida. 
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Espectro Gama da Amostra do km 119 
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Figura 19 - Espectro gama obtido de amostra de solo coletada no km 119, 
após 24 horas de medida 

Espectro Gama da Amostra do km 119 (concreção later it ic a} 

Energia (keV) 

Figura 20 - Espectro gama obtido de amostra de concreção laterítica no km 
119, após 24 horas de medida 
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5.3 - ESTATÍSTICA DE DETECÇÃO 

Nas aplicações da espectrometria gama de baixa resolução é necessário 

conhecer os valores de alguns limites mínimos de contagem, acima dos quais o 

sinal adquirido pode ser considerado como confiável. Através deste procedimento é 

possível identificá-lo com uma precisão mínima preestabelecida. 

Estes limites são conhecidos como nível crítico (Lc), limite de detecção (LD) e 

limite de determinação (LQ), onde: 

- Lc é o nível de sinal líquido acima do qual um sinal observado pode ser 

considerado, com confiança, como sendo detectado; 

- LD é o nível de sinal líquido verdadeiro que espera-se conduzir à detecção, e 

- LQ é o nível no qual a precisão da medida é considerada satisfatória, para 

determinações quantitativas. 

As equações básicas para o cálculo destes limites estão desenvolvidas num 

artigo, considerado atualmente como clássico, apresentado por Currie (1968). 

Neste trabalho é feito uma abordagem teórica detalhada sobre estatísticas de 

contagem. 

No estudo da espectrometria de fótons gama considera-se a existência de três 

tipos de sinal: 

- ruído de fundo (B): sinal obtido devido às contagens acumuladas, sem a 

presença de uma fonte; 

- sinal bruto (N): trata-se das contagens devido a B e à presença de uma fonte 

radioativa, e 

- sinal líquido (N - B): sinal detectado devido à fonte, somente. 

Num experimento simples de detecção nuclear envolvendo a subtração do 

valor B de N, o sinal obtido, representado por (N - B), é aceito como detectado se 

exceder o nível crítico Lc, que é calculado como: 

Lc=-\.64y/2B (v.1) 

ondeV2S é o desvio padrão da medida de (N - B) quando (N - B) é zero, e o 

termo 1.64 implica uma incerteza de 5%, para ter-se um sinal detectado de uma 

fonte de radioatividade zero. 
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Antes da contagem, o limite de detecção LD substitui Lc para decidir se uma 

dada quantidade de radioatividade produzirá ou não um sinal detectável. O termo 

|_t> é definido ao assumir-se uma incerteza de 5% de que um sinal supostamente 

detectável será rejeitado como não-detectado, quando a contagem é realizada. A 

equação para LD, segundo Currie (1968) é: 

LD= 2.71 + 3.29V2B (V.2) 

O nível de sinal requerido para se obter uma precisão de contagem de 10% é 

o denominador, na relação: 

(N + B)^ 
(A/-S) 

= 0.1 (V-3) 

Resolvendo-se em relação a N e subtraindo B, tem-se a equação para LQ: 

LQ=50 1 + 1 + 
2B^2 

25 
(V.4) 

As contagens de um radioelemento obtidas num gamaespectrômetro são as 

taxas de contagem líquida nas janelas de energia (ROÍ). Para calcular-se um limite 

de detecção ou de determinação para uma contagem líquida r de um detector, o 

desvio padrão nulo V2fí para um sinal de contagem simples de (N-B) é substituído 

pelo desvio padrão de r quando r é zero, cujo símbolo apropriado é cr0{r}. 

Substituir o número de contagens pela taxa de contagem implica que o tempo de 

contagem tn deve ser incorporado nos termos das equações (IV.2) e (IV.4). 

Desta forma, as equações para LD e LQ serão: 

/ - D = ~ + 3.29cx0{r} (V.5) 

LQ=50 1 , *Z{r} 
ti 25 

A12 

V1" 

(V.6) 
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Deve-se notar que LD e LQ são níveis de taxa de contagem que precisam ser 

divididos pelas sensibilidades das janelas para que elementos investigados sejam 

expressos em unidades de concentração. 

Os resultados destes cálculos para as três janelas espectrais são 

apresentados nas tabelas abaixo. 

o 
t h 

SE 
a 
<J 
c 
a 
O 

K (%) 
U (ppm) 
Th (ppm) 

Lc 
0,0566 
0,5609 
1,0989 

LQ 

0,1216 
1,2281 
2,4027 

LQ 
0,2163 
2,2761 
4,4388 

Tabela 6 - Valores de Lc, LD, LQ a partir dos dados obtidos no campo, usando 
o GAD-6 portátil 

C
on

ce
nt

ra
çã

o í 
l 

K (%) 
U (ppm) 
Th (ppm) 

K(%) 
U (ppm) 
Th (ppm) 

Lc 
0,0188 
0,1422 
1,4751 

0,0144 
0,1125 
0,9819 

Í-D 

0,0377 
0,2858 
2,9769 
0,0289 
0,2254 
1,9707 

LQ 

0,0580 
0,4414 
4,6313 
0,0442 
0,3457 
3,0312 

Tabela 7 - Valores de Lc, LD, LQ para os dados obtidos no laboratório, usando 
o gamaespectrômetro blindado 
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6- CALIBRAÇÃO DO ESPECTRÔMETRO PORTÁTIL 

Para a calibração do gamaespectrômetro portátil Scintrex GAD-6 foram 

utilizados os blocos de concreto com concentrações conhecidas de U, Th e K do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (ÍRD-CNEN), com sede na cidade do Rio de 

Janeiro. 

6.1- NECESSIDADE DA CALIBRAÇÃO 

O procedimento de calibração de um espectrômetro, utilizado para obter-se a 

concentração radioativa de um espécime geológico com o recurso de fontes padrão 

em equilíbrio radioativo secular conhecidas é importante pois, segundo Grasty & 

Darnley(1971), devido à resolução limitada do conjunto cristal detector Nal(Tl) -

válvula fotomultiplicadora, as janelas de energia (ROÍ) devem ser selecionadas para 

o registro dos fótons gama incidentes Ou seja, deve-se determinar as janelas 

(regiões de interesse) dos fotopicos do 214Bi, 208Tl e ^K que melhor se ajustam a 

este equipamento. O espalhamento Compton dos raios gama de uma fonte que só 

contenha Th devido ao substrato e ao próprio detector, provoca o registro de 

contagens nas janelas do K e do U, de energias mais baixas, o mesmo acontecendo 

na janela do potássio devido a uma fonte que só contenha urânio. 

Esta calibração, usando amostras padrão de U e Th em equilíbrio radioativo 

secular e de K (dicromato de K), foi realizada com o intuito de identificar os fotopicos 

dos radionuclídeos correspondentes ao U, Th e K. Por meio deste procedimento, 

obtém-se as razões de stripping (efeito entre janelas) ou coeficientes de absorção 

Compton a, p,y, a, b, g e os fatores de sensibilidade do equipamento ki, k2 e k3. 

Determinando-se estes valores é possível transformar as contagens obtidas nas 

janelas do urânio, tório e potássio em concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e %K. 

6.2- CALIBRAÇÃO DO GAD-6 

Os blocos de calibração contendo U e Th, em equilíbrio secular, e K, 

existentes no IRD-CNEN, possuem dimensões de 3 metros de diâmetro e 1 metro 

de espessura, estando seus topos no nível do chão. Estes radioelementos estão 
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dispersos em matriz de concreto e, aparentemente, não apresentavam, em sua 

superfície, fissuras que possibilitassem o escape do Rn e Tn para a atmosfera. 

Um diagrama esquemático da disposição destes blocos é representado na 

Figura 21, a seguir. 

[ BKG ] 

N 

í UTh2 ] 

Figura 21 - Diagrama esquemático dos blocos de calibração no IRD 

6.2.1- CARACTERÍSTICAS DOS BLOCOS DE CALIBRAÇÃO UTILIZADOS 

Quando o gamaespectrômetro é utilizado para medidas de K, U e Th no 

campo, a radiação gama observada origina-se de uma fonte que tem profundidade 

e extensão horizontal efetivamente infinitos. Portanto, os blocos de calibração 

adequados para este fim devem possuir as mesmas características gerais das 

fontes radiométricas encontradas no campo. 

Antes do procedimento de calibração é importante verificar a presença de 

fissuras nas superfícies dos blocos, uma vez que os mesmos são submetidos 

continuamente à ação do intemperismo. O escape dos gases radioativos Rn e Th 

por estas fraturas pode levar a uma situação de desequilíbrio radioativo das séries 

do U e do Th, o que pode falsear os valores de concentração. 
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As concentrações nos blocos de calibração devem ser da mesma ordem de 

grandeza dos valores normalmente encontrados nos locais de estudo, uma vez que 

valores extrapolados na curva concentração de um radioelemento (U, Th ou K) em 

função da contagem podem levar a valores errôneos de concentração, pois em 

determinadas faixas de contagem são desprezados o tempo morto do detector e o 

deslocamento da tinha de base do amplificador espectroscópico. Portanto, a curva 

de conversão concentração x taxa de contagem deve ser aproximada por vários 

segmentos de reta que permitam interpolações. 

Quando um detector está posicionado sobre a superfície plana dos blocos de 

calibração, as dimensões destes blocos podem ser consideradas como tendo 

extensão infinita (Grasty et ai, 1991). 

O material constituinte destes blocos deve ter coeficiente de absorção de 

massa próximo àqueles encontrados nos materiais geológicos. 

Pelo exposto acima, os blocos de calibração do IRD foram considerados 

apropriados para a calibração pois suas características estão de acordo com as 

normas adotadas internacionalmente. 

Na tabela a seguir, são apresentados os valores das concentrações dos blocos 

de calibração (Barreto et ai, 1986), construídos em matriz de concreto, contendo 

concentrações conhecidas dos radioelementos K, U e Th. 

Nome 

BK& 
Kl 
K2 
Ul 
U2 
Thl 
UThl 
UTh2 

K (%) 

0.08 

6.71 

4.43 

3.47 

3.43 

3.54 

3.64 

3.65 

U (ppm) 

0.50 

2.00 

2.97 

56.89 

19.45 

11.63 

12.10 

38.95 

Th (ppm) 

1.75 

20.90 

29.71 

50.13 

45.57 

255.97 

71.59 

152.39 

Tabela 8 - Valores das concentrações dos blocos de calibração do IRD 
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6.2.2- PROCEDIMENTO DE MEDIDA DAS CONTAGENS NOS BLOCOS DE CALIBRAÇÃO 

Inicialmente, foram feitos alguns testes para verificar qual o tempo de medida 

mais adequado, baseando-se nos níveis de contagem obtidos e no tempo 

disponível para a realização dos trabalhos. Depois destes testes, o tempo de 

integraíização para a realização da calibração do GAD-6 foi ajustado para 300 s (5 

minutos). 

Segundo Grasty et aí (1991), um tempo de contagem maior reduz as 

incertezas nas janelas de contagem, o que aumentará a precisão da calibração. O 

intervalo de 10 minutos de contagem é realístico pois fornecerá as constantes de 

calibração suficientemente precisas para todos os propósitos práticos. Na prática, 

estes 10 minutos podem ser substituídos por intervalos menores, como por exemplo 

5 intervalos de 2 minutos cada, porém o tempo de contagem dependerá, em última 

instância, do equipamento utilizado. 

Os valores das taxas de contagem nas janelas de U, Th e K obtidos no IRD 

são mostrados na Tabela 9 a seguir. 

Nome 

BKG 
Kl 
K2 
Ul 
U2 
Thl 
ÜThl 
UTh2 
HzO 

K (cps) 

1.72 

19.90 

16.91 

24.86 

17.50 

33.90 

18.75 

31.36 

1.15 

U(cps) 

0.86 

2.36 

3.43 

17.88 

8.55 

21.85 

8.64 

22.01 

0.78 

Th (cps) 

0.64 

2.55 

3.75 

4.85 

5.42 

26.72 

7.92 

17.87 

0.53 

Tabela 9 - Valores das contagens obtidas nos blocos de calibração tio 
utilizando o GAD-6 
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6.2.3- CÁLCULO DAS CONCENTRAÇÕES IN srru 

As concentrações dos radioelementos K, U e Th de um levantamento in situ 

são obtidas a partir das taxas de contagem em cada uma das três janelas dos 

elementos correspondentes, de um gamaespectrômetro portátil GAD-6. 

Para calcular as constantes de calibração necessárias para converter os dados 

das contagens em valores de concentração, utilizou-se a técnica de inversão de 

matrizes descrita por Grasty et al(1991). Este algoritmo é mais gerai pois leva em 

consideração todas as possibilidades de interferência entre as janelas do K, U e Th. 

As razões de interferência (stripping) são as relações entre as contagens 

detectadas em uma janela, oriundas de outras janelas, a partir de fontes puras de U, 

Th e K. Estas relações são chamados de a, p e y, e suas razões reversas são 

chamadas de a, b e g, onde: 

a - Taxa de contagem na janela do U devido ao Th (espalhamento Compton e 

interferências dos outros elementos filhos e de outros fotopicos do 20STI presentes); 

p - Taxa de contagem na janela do potássio devido ao tório (espalhamento Compton e 

interferências dos outros elementos filhos e de outros fotopicos do 20&TI presenter); 

y - Taxa de contagem na janela do potássio devido ao urânio; (espalhamento Compton e 

interferências dos outros elementos filhos e de outros fotopicos do 214Bi presentes); 

a, b e g - Razões reversas de a, p e y, respectivamente. 

Uma visualização simplificada do efeito da interferência entre janelas é fr; 

Fig. 22 (l_0vborg & Mose,1987), onde estão representadas as 3 janelas, 

respectivos espectros de U, Th e K. 
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Figura 22 - Representação das janelas espectrais doU,TheK (Fonte: L0vborg, 1987) 

A taxa de contagem nas janelas do U, Th e K, já subtraído o ruído de fundo, é 

proporcional à soma das taxas de contagem individuais do U, Th e K. Assim: 

T = nr.K + nT.u + nTJ 

U = nUK+nuu+nUJ 

K = nK.K + nK,U + nK.T 

(VI.1) 

(VI.2) 

(VI. 3) 

onde rijj é a taxa de contagem na janela i devido ao elemento j . 

Usando as razões de stripping, pode-se converter as equações VI.1, VI.? 

VI.3 em equações que relacionam as taxas de contagem sem o ruído de fund" 

as contagens nas janelas do U, Th e K devido somente ao urânio, tono e 

Desta forma: 

7 = bnKK + anUÜ + nTT 

U = 9nK.K+nu,U+anTJ 

K=nK.K+rnU.U+PnTJ ''' 
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Num espectrômetro portátil de raios y que usa os limites convencionais das 

janelas espectrais, o K não produz nenhuma contagem nas janelas de energia mais 

elevada do U e do Th. Conseqüentemente, b e g têm valor zero. Na maioria das 

situações geológicas o valor "a" é pequeno e, por isso, pode ser negligenciado 

{Grasty et ai, 1991). Utilizando-se as simplificações citadas acima, nas equações 

VI.4, VI.5 e VI.6, obtêm-se as taxas de contagem nas janelas do U, Th e K devido 

somente ao U, Th e K: 

nTJ=T (vi.7) 

nu.u =U-aT (Vl.8) 

nK.K =K~/3T-r(U-ccT) (vi.9) 

As equações VI.7, Vl.8 e VI.9, expressas em termos de concentrações, são: 

T = kST
Ppm (vi.io) 

U~aT = k2xUppm (vi.11) 

K-f}T~r{U-aT)=k3xK% (vi.12) 

onde: 

T - Taxa de contagem do Th no canal do Th; 

U - Taxa de contagem do U no canal do U; 

K - Taxa de contagem do K no canal do K; 

ki - Constante de sensibilidade do K (contagem por segundo do K / %K); 

k2 - Constante de sensibilidade do U (contagem por segundo do U / ppmU); 

k3 - Constante de sensibilidade do Th (contagem por segundo do Th / ppmTh). 

As simplificações feitas assumiram que as contagens da fonte de U não 

contribuem para a janela do Th e que as contagens da fonte de K não contribuem 

para as janelas do U e do Th. Tais simplificações podem introduzir erros que são 

negiigenciáveis na maior parte das condições geológicas, porém, em certas rochas 

com a razão U/Th elevada estas aproximações podem afetar o valor da 

concentração do Th (Grasty & Darnley, 1971). Desta forma, encontra-se uma 

solução geral para converter os valores das contagens obtidas no campo em 

concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e K(%). 
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Sendo n,j a taxa de contagem de um elemento j na janela í, e, sabendo-se que 

ela é igual ao produto da concentração deste elemento pelo fator de sensibilidade 

sij, na referida janela tem-se: 

n^SgXCj (vi. 13) 

onde: Cj - concentração do radioelemento j ; 

Sij - sensibilidade do elemento j na janela i. 

Utilizando a Equação VI.13, pode-se reescrever as Equações VI.1, VI.2 e VI.3 

como: 

nt =YjSiJxCl(i = \2e3) ( v iu ) 

A Equação VI.14 também pode ser expressa na forma matricial: 

N = SxC (vi.iíO 

onde: 

N - matriz das taxas de contagem nas 3 janelas já subtraído o ruído de fundo; 

S - matriz 3 x 3 das sensibilidades do i-ésimo elemento na j-ésima janela (i, j = K, U, Th), 

C - matriz das concentrações de U, Th e K. 

Como as concentrações e as contagens dos blocos de calíbração . 

conhecidas, os 9 valores de sensibilidade são obtidos a partir da relação >.-<•::'< 

abaixo : 

S = C\N (vi it,; 

onde a notação simbólica C\N representa a solução de um sistema superab 

de equações (27 equações a 9 incógnitas) pela técnica dos mínimos quadrac-



Estudo da Radioatividade Natural da Região de Presidente Figueiredo (AM) Utilizando Espectrometria Gama 

Utilizando o software Matlab versão 4.2 foi elaborado um programa apropriado 

(ver Anexos) que efetua os cálculos acima descritos. Através deste recurso 

determinou-se a matriz das sensibilidades do detector GAD-6. A partir dos termos 

desta matriz pôde-se obter as razões de stripping a, p e y, a, b e g. Esta matriz é 

apresentada abaixo. 

S = 
'KK 

'UK 

'ThK 

'KU 

>UU 

'ThU 

'KTh 

'UTh 

'ThTb 

pi 56,281 0,389 0 
9,797 12,462 0,113 
5,135 4,528 6,466 

onde SKK = ki, Suu = ^2 e S-rnTh = k3. 

Conhecendo-se a matriz sensibilidade S, pôde-se obter os valores de 

concentração do eU, eTh e %K a partir das contagens obtidas no campo. Para isto, 

foram utilizados o programa descrito acima e a equação apresentada abaixo: 

C = NIS 

onde N/S é uma divisão simples de matrizes. 

(VI.17) 

Uma vez efetuados os devidos cálculos, o programa traça os perfis das 

concentrações em função das estações (pontos de medida). 

As razões de stripping a, p e y são expressas em termos dos elementos da matriz 

sensibilidade e podem ser obtidas através das equações (Grasty et ai, 1991): 

òThTh òThTh SUU 

a = 

Os valores das concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e %K do? 

amostrados, obtidos a partir das medidas de contagens nos canais de U, T 

GAD-6, estão na Tabela 14 em anexo. 
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7- CALIBRAÇÃO DO ESPECTRÔMETRO DE LABORATÓRIO 

Na calibração do espectrômetro blindado montado no Laboratório de Geofísica 

Nuclear da USP foi adotada uma metodologia semelhante a usada na calibração do 

espectrômetro portátil, descrita no Capítulo 6, juntamente com o formalismo 

matemático necessário. 

A calibração correta e confiável destes detectores nucleares representa uma 

etapa importante para a identificação dos fotopicos dos radioelementos presentes 

num espectro gama de uma amostra geológica, para a remoção das contagens 

devidas ao efeito Compton e para a determinação das concentrações do U, Th e K, 

proporcionando, assim, uma boa interpretação geológica. 

Os blocos de calibração foram substituídos por 3 amostras padrão de 

concentrações conhecidas de ^K (1,46 MeV), 214Bi (1,76 MeV) e 20aTI (2,62MeV), 

para a conversão das contagens obtidas nas janelas espectrais em concentrações 

de eU (ppm), eTh (ppm) e %K. Além destes, também foi utilizado um padrão de 
208TI, ao qual foi sobreposta uma amostra de 137Cs (0,662 MeV), para a calibração 

em energia e controle da deriva dos fotopicos. 

Para a obtenção das razões de stripping a, p, y, a, b, g e dos fatores de 

sensibilidade ki, k2 e k3 do detector, que possibilita a conversão das contagens 

obtidas nas janelas espectrais em concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e %> 

usado o algoritmo matemático e o procedimento já descrito no Capítulo 6. 

Além da coleta de amostras, feita conjuntamente com as mwmh: 

gamaespectrométricas in situ, realizou-se outra viagem para coleta compi 

de amostras. 

Os valores das contagens das amostras e dos padrões para cada ; i : 

obtidos dentro das janelas espectrais de cada fotopico, o tempo de coníau 

como suas respectivas massas, podem ser encontrados na Tabela 15 (err: : 
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7.1- CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES 

As amostras padrão utilizadas nas determinações das concentrações das 

amostras coletadas têm valores de massa e de concentração de 4qK, 214Bi e 208TI 

dados na tabela a seguir. 

Concentração 

Massa (g) 

K 

26,59% 

65,01 

214Bi 

316,28 ppmeU 

0,05187 

2 0 8 TI 

1280,01 ppmeTh 

0,2703 

Tabela 10 - Valores das concentrações e das massas dos padrões utilizados nas 
medidas de laboratório 

Os recipientes cilíndricos de poliestireno das amostras padrão diferem dos 

usados para acondtcionar amostras de campo somente na altura. As amostras 

padrão têm diâmetros de 7,7 cm e altura de 3 cm, e as amostras coletadas são 0,5 

cm mais altas. Portanto, torna-se necessário uma correção de geometria pois o 

fluxo de radiação que atinge o detector depende tanto da posição relativa fonte-

detector como da forma e do tamanho dos mesmos. 

Para a correção de geometria recorreu-se aos valores calculados por Roque 

(1994), que utilizou uma solução empírica resultante da comparação das taxas de 

contagem produzidas pela mesma amostra nos dois tipos de recipientes usados 

neste trabalho. 

Os valores das correções para cada janela espectral obtidos por Roque (1994) 

são mostrados abaixo: 

0,87 ±0,19 

1,00 ±0,15 

0,951 ±0,067 

8_u = 
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O melhor fator de correção de geometria ajustado para as três janelas 

espectrais foi: 

0=0,951 + 0,058 

Este fator de correção foi aplicado aos valores das concentrações de ei) 

(ppm), eTh (ppm) e %K obtidos a partir das amostras coletadas. 

7.2 - CALIBRAÇÃO EM ENERGIA 

Durante as medidas de laboratório é necessário ter-se um controle da deriva 

dos fotopicos de interesse. Assim, após cada medida de concentração, foi feita uma 

calibração com a amostra padrão de 137Cs e 208TI, citada anteriormente, durante 20 

minutos. 

Após a aquisição do espectro gama deste padrão Cs-TI, uma região de 

interesse (ROÍ) para cada fotopico foi selecionada e fornecida ao programa Maestro I 

juntamente com a energia conhecida dos referidos fotopicos. Baseado nestas 

informações, o programa calculou uma reta de calibração que fornece a energia em 

função de cada canal. Esta equação de calibração em energia foi então 

memorizada para identificação posterior dos fotopicos dos espectros das amostra;; 

coletadas. 

Um espectro típico do padrão utilizado na calibração em energia, medido 

durante 20 minutos, pode ser visto na Figura 23. 

7.3 - CALIBRAÇÃO ABSOLUTA DO SISTEMA 

O método da calibração absoluta é usado para determinar os valoro-

concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e %K das amostras coletadas. !s(: 

através da determinação da atividade dos emissores gama usados na idr 

dos fotopicos. 

7.3.1- DEFINIÇÃO DAS JANELAS ESPECTRAIS 

A atividade de um emissor gama é proporcional à área ou ao número :. 

contagens existentes sob seu fotopico subtraídas as contagens devidas ; 

fundo (ruído eletrônico, cauda de Compton,...). 
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Num espectro de baixa resolução normalmente existem interferências de 

vários fatores como radiação Compton, proximidade de outros picos e interferência 

da radiação de fundo (retroespalhamento,..). Logo. toma-se necessário a definição 

de uma região de energias de interesse dentro do espectro, chamadas de janelas 

espectrais ou região de interesse (ROÍ), onde será determinado o número de 

contagens acumuladas. 

Qualquer deriva dos fotopicos do espectro de uma amostra em estudo, aiém 

dos valores admissíveis, não pode ser corrigida devido à não linearidade dos efeitos 

envolvidos. Um simples ajuste visual da ROÍ dos fotopicos após a detecção da 

deriva pode levar a valores errôneos de concentração, uma vez que as contagens 

ficam espalhadas ao longo do espectro, podendo ocorrer sobreposição dos 

fotopicos, principalmente para as ROi do ^K e 214Bi. 
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Figura 23 - Espectro çfo, padrão de^ 137Cs e 208H medido durante 20 minua 
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Usualmente adotam-se valores de intervalo de energia à direita e à esquerda 

do centróide para cada fotopico de interesse encontrados na literatura (Tabela 11). 

Dependendo da resolução do gamaespectrômetro e da atividade de cada amostra 

de calibração pode-se escolher valores diferentes dos citados através da análise 

visual do espectro. 

Uma vez selecionadas as ROI, deve-se manter o ganho total do detector 

dentro de um intervalo aceitável, através do controle da temperatura da saia e da 

polarização da válvula fotomultiplicadora. 

Como as amostras foram coletadas em 2 viagens realizadas em épocas 

diferentes (intervalo de 14 meses), para corrigir o problema de deriva foram 

necessárias duas calibrações usando as amostras padrão. 

Neste trabalho, o critério para seleção dos intervalos das janelas espectrais 

baseou-se nos valores citados na literatura e na observação do espectro. Para o 

isótopo do ^K utilizou-se uma janela espectral de largura 110 keV para cada lado 

da mediana; para o 214Bi, uma janela com 100 keV e 130 keV para o lado esquerdo 

e direito, respectivamente; e para o isótopo do 208TI, 130 keV para cada lack do 

referido fotopico. 

Na Tabela 11 encontram-se alguns valores do intervalo de energia 

encontrados na literatura e os usados neste trabalho. 

Referência 

Lovbarg e col. (1976) 

Hiodo (1989) 

Paschoiati (1990) 

6rasty et al(1991) 

Neste trabalho 

Energia (keV) 
4 0 K 

1350-1570 

1360-1560 

1380-1560 

1370-1570 

1350-1570 

1349-1569 

2 1 4Bi 

1690-1890 

1660-1860 

1660-1900 

1660-1860 

1659-1889 

1657-1887 

208-J-I 

2490-275' : 

2420-28?!; 

2580 - 26;. 

2410-2C 

2485 - 2745 

2481 

Tabela 11 - Limites das janelas espectrais da literatura e os usados neste im 
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Como já foi mencionado, estas janelas ROÍ sofrem influência de vários fatores. 

Portanto, no cáiculo do número da contagem líquida na ROÍ, todas as interferências 

existentes devem ser consideradas. Desta forma, torna-se necessário isolarão valor 

da atividade do fotopico referente àquela janela, isto é, retirar as contribuições do 

ruído de fundo, dos outros picos e do efeito Compton. Para tanto, é necessário, 

como foi descrito no procedimento de calibração do GAD-6, conhecer as constantes 

de calibração a fim de retirar estes efeitos indesejáveis e, só então, calcular os 

valores das concentrações de eU(ppm), eTh(ppm) e %K de cada amostra. 

7.3.2 - CÁLCULO DAS CONCENTRAÇÕES DAS AMOSTRAS 

Para o cálculo das concentrações das amostras é necessário conhecer os 

valores de concentração dos padrões utilizados para calibração. 

Neste trabalho foram utilizados os padrões puros de K (dicromato de K), U e 

Th disponíveis no Laboratório de Geofísica Nuclear do IAG/USP, cujas 

concentrações e massas de cada elemento são dadas na Tabela 10. 

O primeiro passo para tratamento das contagens obtidas é a remoção do efeito 

da radiação de fundo, pois a taxa de contagem líquida em qualquer uma das janelas 

espectrais é definida como sendo a contagem total numa janela menos a contagem 

do ruído de fundo na mesma dividido pelo tempo de contagem de cada amostra. 

Desta forma, tem-se: 

n = ̂ - A (V1..1) 
t t 

onde: N - contagem total acumulada na janela; 

n - contagem líquida; 

B - ruído de fundo; 

t - tempo de contagem da amostra; 

te - tempo de contagem do ruído de fundo. 

Para a medida de ruído de fundo foi usada uma amostra de silica moída e um 

tempo de medida de 24 horas. 
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Uma vez executado o passo descrito, tem-se os valores das contagens 

Iquidas para cada amostra. Na Tabela 15 (em anexo) são apresentados os valores 

as contagens líquidas obtidas em cada janela espectral destas amostras. 

A seqüência de operações para o cálculo das concentrações das amostras é 

Similar à usada no equipamento portátil GAD-6, porém, nesta situação tem-se 

apenas 3 amostras padrão em lugar dos blocos de calibração. Ainda, os valores 

conhecidos de concentração são substituídos pelas massas do potássio (MK), do 

urânio (Mu) e do tório (Mih). 

No cálculo das concentrações das amostras coletadas é adotada a mesma 

técnica de inversão de matrizes descrita no item 6.2.3. 

Assim, as equações VI.10, VI.11 e VI. 12 tornam-se: 

T = k,xMn 

U -ccT = k2xMu 

(VII.2) 

(VII.3) 

(VII.4) K~(3T-y[U-aT\=kzxMK 

onde: T - Taxa de contagem do tório no canal do tório, 

U - Taxa de contagem do urânio no canal do urânio; 

K - Taxa de contagem do potássio no canal do potássio; 

Da relação S = NC"1 descrita no Capítulo 6, pode-se calcular a matriz 

sensibilidade para cada uma das calibrações realizadas. Com o recurso destas 

matrizes, pode-se calcular os valores das massas de ^K, 214Bi e 208TI, para cada 

amostra, através da equação matricial: C = N/S. 

A matriz das sensibilidades (Si), para a calibração 1 (para as amostras 

coletadas em Julho de 1997) e a (S2), para a calibração 2 (para as amostras 

coletadas em Dez de 1998) estão dispostas a seguir. 

Si = 

SK,K 

SU,K 

^Th,K 

>K,L/ 

>U,U 

>Th,U 

>U,Th 

hhjh 

2,8790 0,0092 0 

2.760,4597 2.548,8692 42,7767 

156,2819 144,6698 212,6305 

S2 = Su.K 

STh.K 

3K,U 

*U,U 

vTh,U 

°K,Th 

$U,Th 

$Th.Th 

' 3,5258 0,0177 0 
3.621,9109 3.060,0146 41,8116 
190,0969 161,8668 198,8875] 
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A partir dos termos destas matrizes pode-se encontrar as razões de stripping 

|e são utilizadas para a remoção dos efeitos das interferências entre as janelas 

Ipectrais. 

A conversão dos valores calculados das massas em concentrações de eü 

jpm), eTh (ppm) e %K é obtida das equações: 

Cu =
 t^L;Cn='^;CK=^ (Vil.5) 

u Ma'
 n Ma

 K Ma 

onde Ma é a massa da amostra já subtraído o valor da massa do invólucro (30,786 g). 

Os valores calculados destas concentrações, já subtraído o efeito da diferença 

de geometria, estão mostrados na Tabela 15 (em anexo). 
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I 8 - DISCUSSÕES DOS RESULTADOS - CONCLUSÕES 

I As concentrações de eU (ppm), eTh (ppm) e %K foram obtidas em vários 

íntos da região de Presidente Figueiredo (AM) a partir das medidas in situ, 

falizadas com o espectrômetro gama portátil GAD-6, e das medidas de laboratório 

ps amostras coletadas. Ao todo foram feitas 116 medidas ao longo de 

hroximadamente 102 quilômetros da rodovia BR-174 e coletadas 20 amostras 

[eológicas para posterior aquisição do espectro gama no laboratório. 

Num trabalho anterior, Mathieu et ai (1995) analisaram amostras de um perfil de 

5 metros, lixiviadas do granito da bacia do Pitinga, mais ao norte desta região, e 

üncluiram que este perfil é constituído essencialmente de um saprólito amarelo-
1 
avermelhado coberto por um solo. As concentrações encontradas de U e Th são 
ti 

particularmente altas e o radioelemento Th é mais resistente ao intemperismo 

juímico, exceto para alguma faixa do topo do solo. Concentrações maiores de Th 

íos saprólitos comparados aos granitos ocorrem de um enriquecimento relativo, 

esuítante de uma perda de massa. Estes autores concluíram que os saprólitos foram 

licialmente gerados por uma frente de intemperização descendente que alterou o 

íranito para um saprólito amarelo-avermelhada. Então, uma segunda frente, próxima 

Io topo, transformou o saprólito em solo. O intemperismo levou à lixiviação do U, 

rovocando desequilíbrio radioativo desta série. 

Num ambiente supergênico similar ao observado, o comportamento do U e Th 

ão marcadamente diferentes. O Th tem um estado de Valencia simples 44, portanto 

ua resposta a uma mudança de ambiente redutor para oxidante é nula. O Th está 

resente em águas naturais primariamente como uma dispersão de mineralizações 

e Th. Nota-se, entretanto, que o 228Ra, um elemento filho do Th, pode ser 

íobilizado nas águas naturais e deslocado do local de origem. Porém, a meia-vida 

e 6,7 anos é muito curta para que somente processos geológicos muito rápidos 

ossam causar uma redistribuição (Hansen, 1975). Portanto, esta mobilização pode 

ausar empobrecimento de Th e também de outros radioelementos, em locais onde 

redomina um clima tropical. 

No perfil da região do Pitinga analisado por Mathieu et ai (1995), a primeira 

ente de intemperismo tem descendido a uma velocidade de 5 cm /LOOOanos e o 
!nnpo necessário para criar o saprólito deve ter sido da ordem de 300.000 anos. 
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O U, por sua vez, responde a um ambiente oxidante próximo da superfície, 

Sfterando seu estado de Valencia de -+4 para +6; ele se complexa com o O como um 

hn uranila (U02)+2 e forma um número de compostos solúveis, numa variedade de 

imbientes superficiais. A solubiiidade do U pode ser significativamente reduzida na 

zona próxima da superfície, pela formação de vanadatos, fosfatos e complexos 

orgânicos (Hansen, 1975). O isótopo ^ R a da série do U tem uma meia-vida de 

1.620 anos e, portanto, tem tempo para deslocamentos apreciáveis em subsuperfície, 

o que não é possível para o 228Ra da série do Th, devido à sua meia-vida. 

O U, sob condições oxidantes, é especialmente propenso a movimentar-se num 

lambiente superficial. O Th, por outro lado, é normalmente encontrado em materiais 

jrefratários finamente granulados e, o K, normalmente permanece com os minerais 

essenciais: feldspatos e micas. 
t, 

P As razões dos elementos podem ser usadas como parâmetros de diagnóstico 

fdas unidades litológicas e das condições geológicas especiais. Por exemplo, num 

.trabalho de prospecção aerogamaespectrométrica de U, a razão Bi/TI (ou eU/eTh) 

,mostra valores altos sobre arenito quartzoso que hospeda um depósito de U local. A 

[Concentração de K decresce nos pontos onde esta razão aumenta e o perfil de TI 

rmostra comportamento similar ao K. O baixo conteúdo de K tem sido correlacionado 

jcom a presença de arenito com baixo teor de feldspato e, o de TI, tem sido 

^correlacionado com o conteúdo baixo de argilas nos sedimentos. A maior parte, 90 a 

-98 % do K nos solos, está incorporada na fração mineral, predominantemente nos 

; feldspatos e micas (Hansen, 1975). 

As razões das concentrações dos radioelementos (U/Th, U/K ou Th/K) são 

indicadores comumente usados de magmatismo de processos hidrotermais 

relacionados a sistemas mineralizados. Valores elevados da razão podem indicar 

mineralização de U ou então presença de um pântano, onde o Th está bem mais 

empobrecido que o U (Grasty & Shives,1997) 
i 
[ 

í Segundo O'Reilly et ai (1988), existe uma correlação definida entre aumento 

} dos níveis de eU e razões eU/eTh mais altos em locais onde ocorreu altos níveis de 

\ alteração hidrotermai pós-cristalização. As ocorrências minerais e de anomalias estão 

f dentro ou próximo das anomalias de eU/eTh altos. 
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. 1 - PERFIL GAMA OBTIDO DAS MEDIDAS IN SITU 

artindo do cálculo das concentrações obtidas das contagens d e campo, pôde-

ar os perfis de %K, eTh (ppm) e eU(ppm) - Figuras 24, 25 e 2 6 - e m função da 

ação do ponto, ao longo do perfil. 

I 
ps valores calculados do nível crítico Lc , dos limites de d e t e c ç ã o LD e de 
nínação LQ (Item 5.3), usados como critério para q u a n t i f i c a r o grau de 
i. 

bilidade das medidas de concentração, estão representados nos perfis de 

jhtração mostrados. Isto permite associar, com s e g u r a n ç a , as medidas 

jdas com as feições geológicas observadas em superfície e delimitar seus 
• 

lios. 
i 

testes gráficos percebe-se o grau de variabilidade das c o n c e n t r a ç õ e s dos 

iementos de cada perfil. No caso do K (Fig. 24) o b s e r v a m - s e picos de 

tração variando de 1% a 7%, estando os maiores assoc iados à presença de 

entos, como pode ser visto na seqüência de rochas v u l c â n i c a s ácidas entre 

lômetros 130 e 145 e nas duas pedreiras localizadas nos k m s 151 e 200. O 

médio correspondente aos afloramentos de rochas vu lcân icas não 

íèrizadas é da ordem de 5%K. O pico observado no leito d o r i o Urubu (km 99) 

ssociado à presença de uma argila amarela. Nota-se, a inda, u m longo trecho 
i 

?s km 100 e 128 da rodovia onde predominam valores de c o n c e n t r a ç ã o abaixo 

jte de determinação LQ decorrentes do empobrecimento d o K. Neste trecho 

fe a presença de um terreno intensamente lixiviado, de aren i tos ferruginosos ou 

ticos (kms 104 e 109) e também de um arenito esbranquiçado (km 108). Os 

pouco acima da linha LQ estão associados à presença de a r e n i t o com argila de 

ermelhada, denotando a presença de óxidos de Fe. No k m 124 ,5 existe um 

ande as concentrações de todos os radioelementos chega p r ó x i m o de zero 
te ruído). 

ntre os kms 130 e 148 (Formação Prosperança e E r i c o u m é ) existem 

entos de rochas vulcânicas e de um dique ácido. O teor d e K no solo, em 

pontos, está próximo de 1%, considerado alto para os v a l o r e s regionais, fsto 

star ocorrendo devido ao grau de lixiviação local, que n ã o empobreceu 
nte o conteúdo de K. Num dos afloramentos de rochas v u l c â n i c a s ácidas o 

K medido foi de 7%, sendo este o maior valor medido no per f i l . 
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Figura 24 - Perfil gamaespectrornétrico do K obtido no campo. 
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Figura 25 - Perfil gamaespectrométrico do U obtido no campo 
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l No trecho entre os quilômetros 151 e 162 (Formação Prosperança e Granito 

í São Gabriel) o solo é empobrecido de K, havendo ocorrência de uma pedreira de 

j, rocha vulcânica (km 151), onde a concentração de K foi de 6,8%. No km 162 afloram 

^arenitos arcosianos onde nota-se um ligeiro aumento do K (0,6%), influenciado pela 

? presença de rocha vulcânica no km 164, pertencente à Suíte Intrusiva Mapuera (4,6 

%K). 

O perfil dos teores de U (Figura 25) mostra uma menor variabifidade dos picos 

de concentração em comparação com o K. Seu valor médio é de 5,5 ppm eU 

podendo atingir até 36 ppm eU nas medidas realizadas sobre os afloramentos. 

Como observado no perfil do K, os picos de concentração de eU encontrados, por 

exemplo, no km 195, estão associados às medidas feitas sobre afloramentos de 

rocha vulcânica não alterada. Os valores mais baixos encontrados estão associados 

às coberturas lateríticas, onde ocorreu a solubilização e lixiviação do U durante o 

processo de pedogênese e evolução geomorfológica. 

No caso do perfil do Th (Figura 26) observa-se um valor médio em tomo de 35 

ppm eTh considerando somente os pontos onde ocorrem argilas (amareladas ou 

avermelhadas) com concreções. Nos afloramentos tem-se o valor médio de 60 ppm 

eTh. No trecho entre os quilômetros 107 e 129, existe um areai (arenito fino 

esbranquiçado) intercalando uma formação de argila avermelhada com concreções 

ferruginosas (aproximadamente 50 ppm eTh), próximo do km 124,5. Neste arenito, o 

teor de Th é praticamente nulo, o mesmo ocorrendo para o %K e eU. 

As concentrações de eTh no solo e nos afloramentos de rocha não 

intemperizada são da mesma ordem de grandeza em grande parte do perfil, 

mostrando que o Th, originado da lixiviação das lateritas e também do próprio granito 

(rocha), permaneceu quase imobilizado no solo. Possivelmente, em alguns pontos, 

o processo de intemperismo do granito ou da laterita deve ter sido rápido, de tal 

modo que o 228Ra (meia-vida de 6,7 anos) da série do Th foi mobilizado, provocando 

o empobrecimento de Th (Hansen, 1975). 

Os valores altos de concentração de K, U e Th medidos nos afloramentos e 

pedreiras indicam que o intemperismo destas rochas graníticas influenciam a 

composição do solo nas vizinhanças. 
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l Usando-se os perfis de eU(ppm) e eTh(ppm) obtidos no campo com o detector 

l GAD-6, obtem-se o gráfico das razões U/Th, para cada ponto medido (Figura 27). 
f : Baseando-se no mesmo critério descrito por Hansen (1975) para interpretação de 

dados aerogamaespectrométricos, nota-se que, nos pontos onde esta razão atinge 

um máximo, existe grande probabilidade das concentrações de K e Th alcançarem 

valores mínimos. Estes comportamentos são observados, comparando-se as curvas 

das Figuras 24, 26 e 28. Este critério pode ser usado para mapear os limites das 

formações geológicas com o recurso da espectrometria gama portátil, que permite 

medidas rápidas de campo. Os limites prováveis das formações poderiam ocorrer 

nos pontos de máximo do gráfico U/Th em função da localização dos pontos. 

8.1.1 - FORMAÇÃO DE ORIGEM E POSIÇÃO DAS AMOSTRAS COLETADAS 

Uma síntese dos dados das amostras coletadas e medidas no laboratório, 

juntamente com suas formações de origem, encontra-se na Tabela 12 abaixo. 

Amostra 

km 100 

km 108 
km 112 

km 119 

km 130 

km 131 

km 132 

km 133 

km 141 

km 148 

km 151 

km 157 
km 162 

km 164 

km 177 

km 184 

km 185 

km 193 

km 195 

km 200 

AAassa (g) 

208,11 

301,71 

142,51 

178,31 

185,71 

140,31 

189,91 

225,11 

180.51 

198,51 

291.71 

166,91 

312.21 

279,21 

281,51 

267.31 

247,01 

287,31 

197,61 

279,21 

Data de 

Coleta 

20.dez.98 

20.dez.98 

20.dez.98 

11 a 19.set.97 

11 a 19.set.97 

20.dez.98 

11 a 19.set.97 

11 a 19.set.97 

20.dez. 98 

20.dez. 98 

11 a19.set.97 

20.dez.98 

20.dez.98 

11 a19.set.97 

11 a19.set.97 

20.dez.98 

11 a 19.set.97 

11 a19.set.97 

11 a19.set.97 

11 a 19.set.97 

Tipo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Solo 

Vulcânica 

Solo 

Arenito 

Vulcânica 

Granítica 

Solo 

Soío 

Granítica 

Solo 

Granítica 

Li to log ia* 

Formação Alter do Chão 

Formação Nhamundá 

Formação Nhamundá 

Formação Nhamundá 

Formação Prosperança 

Formação Prosperança 

Grupo Ericoumé 

Grupo Ericoumé 

Grupo Ericoumé 

Grupo Ericoumé 

Formação Prosperança/Granito São Gabriel 

Formação Prosperança 

Grupo Ericoumé 

Suíte Intrusiva Mapuera 

Granito São Gabriel 

Granito São Gabriel 

Granito São Gabriel 

Suíte Intrusiva Abonarí 

Suíte Intrusiva Abonarí 

Suíte Intrusiva Abonarí 
*as descrições litológicas das formações citadas acima podem ser encontradas na coluna 
estratigráfica da Figura 13. 

Tabela 12 - Descrição litológica e posicionamento das amostras coletadas 
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Razão U/Th 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

*» 4? 4* 4? 4? 4* ̂  ,** 4? 4? #• 4? ̂  #• s*' ̂  *-• ̂  4? #• ^ ^' ^ #• #• ^ ^' «^ ^ 
Posição (km) 

Figura 27 - Razão U/Th 
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8.2- PERFIL GAMA OBTIDO DAS AMOSTRAS COLETADAS 

As amostras de rocha e de solo coletadas durante a realização do trabalho de 

campo foram analisadas no espectrômetro gama montado no Laboratório de 

Geofísica Nuclear do IAG/USP. 

Usando-se o procedimento descrito no Capítulo 7 para a conversão das 

contagens obtidas das amostras nas três janelas espectrais em concentrações de eLI 

(ppm), eTh (ppm) e %K, foi possível traçar os perfis de concentração em função dos 

pontos de coleta . Estes perfis são descontínuos devido a amostragem não uniforme 

ao longo da estrada. O critério adotado para coleta foi a da observação visual de 

mudanças de feições geológicas na superfície. 

Como foi feito anteriormente nos perfis de concentração obtidos in situ, os 

valores do nível critico e dos limites de detecção e determinação, calculados no item 

5.3 foram sobrepostos aos perfis de concentração citados acima, para uma 

interpretação confiável. 

Os perfis de concentração obtidos no laboratório estão representados nas 

Figuras 28, 29e30. 

A cobertura laterítica observada em vários pontos originou-se da Formação 

Alter do Chão e de rochas graníticas (CPRM, 1998). Uma amostra de laterita coletada 

no km 119, num trecho onde predominam solos de argila amarelada com concreções, 

entre os kms 119 e 127, apresentou os seguintes teores: 0,08%K, 3,7ppm eU e 120 

ppm eTh. Durante a formação das lateritas houve empobrecimento de K, retenção 

do U e enriquecimento de Th. A concentração de eU está proximo dos valores 

determinados no campo (detector GAD-6) e nas amostras coletadas em locais onde 

observava-se a presença de arenito amarelado ou avermelhado com concreções 

lateríticas. A concentração de Th na amostra de laterita amostrada é cerca de 3 

vezes maior que as medidas nas pedreiras de granito e nos matacões. 



ConcetraçÕes de K Obtidas das Amostras Coletadas 

100 108 112 119 130 131 132 133 141 148 151 157 162 164 177 184 185 193 195 200 

Posição (km) 

•LC LD •LQ 

40 , Figura 28- Perfil gamaespectromêtrico do K obtido em Laboratório 



ConcetraçÕes de eU Obtidas das Amostras Coletadas 

100 108 112 119 130 131 132 133 141 148 151 157 

Posição (km) 

162 164 177 184 185 193 195 200 

LC •• - LD LQ 

Figura 29 - Perfil gamaespectromètrico do U obtido em laboratório 



Concetrações de eTh Obtidas das Amostras Coletadas 

0,0 : m 
100 108 112 119 130 131 132 133 141 148 151 157 

Posição (km) 

162 164 177 184 185 193 195 200 

•LC LD •LQ 

Figura 30 - Perfil gamaespectrométrico do Th obtido em laboratório 
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No perfil de concentração do K (Figura 28) pode-se perceber uma forte 

; variabiüdade dos teores obtidos estando, os maiores picos (de 1,5 % a 4,3 %), 

; associados à existência de afloramentos (kms 151 e 200). Os valores das 

concentrações das amostras coletadas mostrados neste perfil são da mesma ordem 

de grandeza dos obtidos no campo. Os teores de K das amostras de argila 

avermelhada que alcançam 2,5% são sistematicamente maiores que as de cor 

amarelada. A média encontrada para as rochas vulcânicas é da ordem de 4%, 

estando próximo ao valor das determinações de campo (5 %K). 

Os valores de eU (ppm) das amostras de solo contendo argila e os de rocha 

vulcânica não intemperizada, obtidos no laboratório (Figura 29), variam de 2,5 a 7,5 

ppm eU, em torno de um valor médio de 5,5 ppm eU, que está próximo do observado 

das medidas de campo (Figura 25). Os pontos 108 e 162, onde aflora um arenito fino 

esbranquiçado, apresentam valores abaixo do nível de detectabilidade. No km 195 

foi detectado um valor anômalo de 10,5 ppm eU numa amostra de solo do Granito 

São Gabriel, já próximo do local onde existe maior ocorrência de afloramentos de 

granito não intemperizado. 

O valor médio das concentrações de eTh (Figura 30) é de aproximadamente 80 

ppm para os afloramentos de rochas vulcânicas não intemperizadas. No perfil de 

concentração de eTh obtido com o detector portátil GAD-6 (Figura 26), o valor médio 

destes afloramentos foi de 60 ppm, sendo condizente com o valor de laboratório. 

Como observado no perfil de eU (Figura 29), os pontos referentes aos kms 108 e 

162, onde aflora um arenito fino esbranquiçado, apresentam os menores valores de 

concentração de eTh (da ordem de 10 ppm). Excetuando estes 2 pontos, as 

amostras de solo com argilas de cor amarelada ou avermelhada, contendo 

concreções lateríticas, têm teores iguais ou acima da média dos afloramentos (80 

ppm), chegando a atingir 190 ppm eTh, no ponto 141 (argila amarela). 

Comparando-se os perfis de concentração de eU, eTh e K obtidos de dados de 

campo e de laboratório, nota-se a concordância dos valores médios de concentração 

obtidos dos afloramentos de rochas vulcânicas não intemperizadas. Quanto às 

amostras de solo, elas apresentam certo grau de espalhamento de valores, 

decorrente da heterogeneidade do solo argiloso. 
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Os valores médios de concentração de ppm eü, ppm eTh e %K das medidas in 

situ e no laboratório, nos pontos referentes aos afloramentos de rocha fresca não 

intemperizada e nas argilas com concreções, repetem-se dentro da margem de erro 

experimental. Portanto, a interferência esperada devido ao 222Rn e 220Rn, das séries 

radioativas do U e do Th, respectivamente, citada na literatura (Grasty & Shives, 

1997), não foi detectada. 

Os fatores climáticos da floresta tropical fechada, onde predominam valores 

elevados de temperatura e umidade e a ausência de ventos, podem favorecer uma 

maior concentração destes gases radioativos na baixa atmosfera. A influência do 
214Bi, que é produto de decaimento do Rn, associado aos aerossóis, pode afetar 

significativamente dados aerogamacintilométricos, sendo importante o conhecimento 

de sua contribuição ao ruído cósmico (Grasty & Shives ,1997). Nas medidas de 

campo o efeito deste ruído foi reduzido através de determinações feitas sobre 2 

pontes de madeira em córregos com lâmina d'agua superior a 1 m. Mesmo assim, a 

medida de ruído feita próximo de uma pedreira de granito circundado por vegetação 

tropical acusou valores maiores. Portanto, o valor de ruído adotado para todos os 

pontos de medida foi o do córrego sobre leito de arenito. 

Possivelmente o poder de emanação destes gases radioativos do 

embasamento de granito, dos afloramentos de rocha não intemperizada e de solo 

argiloso não é suficientemente grande pois a capacidade de dispersão dos aerossóis 

na atmosfera é muito baixa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método da espectrometria gama de baixa resolução usando detetores de 

Nal(Tl) de alta eficiência é uma técnica que pode ser explorada intensivamente para 

delimitação em subsuperfície, de domínios geológicos que não podem ser 

caracterizados por observação visual, principalmente em locais onde o intemperismo 

é intenso, como nos ambientes tropicais. 

A espectrometria gama mostrou-se uma ferramenta apropriada para mapear as 

características do ambiente geológico cortado pelo perfil escolhido neste trabalho. 

Porém, nas zonas onde ocorre a cobertura laterítica, a interpretação das medidas de 

concentração no material superficial é mais complexa, envolvendo mecanismos de 

desequilíbrio radioativo e de acumulação e/ou remoção de radionuclídeos durante os 

processos de alteração, de formação de solos e de evolução da paisagem. 

Para medidas confiáveis de concentração e possível correlação com os dados 

geológicos de campo é necessário conhecer os valores dos limites de 

detectabilidade, que levam em consideração as probabilidades de decaimento. O 

critério comumente usado de usar-se o nível regional de contagem, determinar o 

desvio padrão a da média e estabelecer um limite de detecção como sendo igual a 

este valor regional adicionado de 2a, pode eliminar informações úteis na 

interpretação finai dos resultados. 

Os limites de determinação para as medidas realizadas in situ foram de 0,22% 

para o K; 2,27 ppm para o U e 4,44 ppm para o Th. Para as medidas de laboratório 

estes limites foram: 0,06%, 0,45 ppm e 4,5 ppm, para o K, U e Th respectivamente.. 

Uma caiibração cuidadosa dos espectrômetros gama portátil e de laboratório 

usando amostras padrão de concentrações de U, Th e K confiáveis, permite 

comparações diretas das medidas. Isto é de grande importância, pois no campo não 

se pode isolar efeitos de fontes muito próximas, como no caso da laterita, no 

presente trabalho. 

Usando-se a inversão de matrizes, que permite uma conversão direta das 

contagens líquidas nas janelas espectrais para valores de concentração, no lugar da 

— 
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técnica convencional, onde é necessário conhecer as razões de stripping 

(interferência entre janelas) e de sensibilidade, a probabilidade de ocorrência de 

erros e de valores negativos de concentração é reduzida, principalmente para o K. 

Neste estudo foi levado em conta as vantagens e as limitações dos detectores 

gama usados, que, devido à sua eficiência permite, medidas confiáveis num tempo 

aceitável. Nota-se que em decorrência do alto grau de distribuição dos 

radioelementos, principalmente para o Th, os valores de concentração das amostras 

de mão apresentam-se dispersos. Logo, uma medida in situ com detector portátil 

abrange maior volume de solo, permitindo uma medida mais representativa. 

Os resultados preliminares obtidos por espectrometria de baixa resolução 

mostraram a importância de um estudo futuro mais detalhado envolvendo uma coleta 

mais seletiva de amostras de mão para deteminações geoquímicas e de conteúdo e 

tipo de argila predominantes na região. Estas argiias juntamente com as concreções 

lateríticas participam intensivamente na redistribuição de radioelementos 

inicialmente presentes nas rochas vulcânicas ácidas. Um estudo detalhado similar ao 

feito por Mathieu et ai (1995) poderia ser realizado em alguns pontos do perfil, 

usando espectrômetros gama ou alfa de alta resolução ou então detetores de 

Nal(TI) para estudo do desequilíbrio radioativo, e para o cálculo da velocidade da 

frente de intemperismo neste solo. No perfil de solo da Bacia de Pitinga localizado 

ao norte da região estudada feito por Mathieu et al(1995) ,o solo tem composição 

predominante de saprólito. 

Os efeitos do material orgânico resultante da decomposição da vegetação 

tropical, dos ácidos húmicos formados no ambiente tropical, etc. sobre os 

mecanismos de formação, de transporte e de fixação dos radioelementos também 

podem ser investigados. 

O perfil determinado pode ser estendido até a região da mineralização de 

cassiterita do Pitinga, onde os limites litoJógicos podem ser delineados por medidas 

das razões de U/Th, conjuntamente com os perfis de concentração de %K e de 

eU(ppm), como foi feito no presente trabalho. 
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I 
Programa Para Cálculo de Concentrações 

clear;close ali 
load C.mat 
load N.mat 
load riba.mat 
disp('riba.mat - Arquivo com as contagens obtidas no campo já retirado o ruído 

de fundo') 
dispfConcentrações dos Pads do IRD') 
C 
disp('Contagens obtidas nos Pads do IRD utilizando o GAD-6') 
N 
disp('Mathx sensibilidade obtida') 
S=C\N 
disp('Aplicando a matrix sensibilidade nas contagens obtidas no campo temos:') 
conc=pf1/S; 
est=(1:1:116); 
a=conc(:,1); 

i=find(a<0); 
k=length(i); 
forj=1:k 
a(i(j))=0; 

end 
b=conc(:,2); 

i=find(b<0); 
k=length(i); 
forj=1:k 
b(i(j))=0; 

end 
c=conc{:,3); 

i=find(c<0); 
k=length(i); 
forj=1:k 
c(iQ))=0; 

end 
plot(est,a,V); 
titlefConcentrações de K'); 
xlabei('estacoes'); 
ylabel('%K'); 
legend('Potassio'); 
figure 
plot(est,b,'g'); 
tit!e('Concentrações de eLI'); 
xlabel('estacoes'); 
ylabelj'ppm eU'); 
legend('Uranio'); 
figure 
piot(est,c,'b'); 
title('Concentrações de eTh'); 
xlabel('estacoes'); 
ylabel('ppm eTh'); 
legend(Torio'); 



Tabela 13 - Dados de Contagens e Localização Obtidos no Campo 
9e 11 de setembro de 1997. 

Posição 

98.50 

99.00 

99.35 

99.85 

10025 

100.90 

10L30 

101.80 

102.35 

103.00 

103.50 

103.70 

104.00 

104.55 

105.30 

107,00 

107,50 

108.00 

109.00 

110.00 

111.00 

112.00 

113.00 

114.00 

115.00 

116.00 

117.00 

118.00 

119.00 

120.00 

121.00 

122.00 

123.00 

124.00 

124.55 

125.00 

125.90 

127.10 

128.00 

129.15 

129.55 

129.80 

129.85 

130.50 

131.15 

132.00 

133.35 

134.00 

134.90 

136.00 

137.00 

138.20 

139.00 

139.90 

141.00 

142.00 

Latitude - S 

2°06.998' 

2°06.761' 

2°06.555' 

2°06.314' 

2°06.136' 

2°05.836' 

2°05.665' 

2°05.460' 

2°05.200' 

2"04.927' 

2"04,737' 

2°04.600' 

2"04.392' 

2°04.144' 

2°03.790' 

2°03.138' 

2°02.624' 

2*02.357' 

2°01.850' 

2°01.341' 

2°00.772' 

2°00.224' 

1°59.771' 

1°59.146' 

1 "58.620' 

1"58.110' 

1"57.611' 

1 "57.047' 

1"56.612' 

1°56.147' 

1-55.671' 

1"55.015' 

1°54.698' 

1 "54.546' 

1 "54.037' 

1 "53.822' 

1 "53.375' 

1 "52.739' 

1 "52.344' 

1 "51.865' 

1°51.645' 

1 "51.582' 

1°51.501' 

1°51.462' 

1°51.334' 

1"50.993' 

1°50.488' 

1°50.258' 

1°50.006' 

1 "49.705' 

1°49.336' 

1°48.979' 

1°48.454' 

1°47.960' 

1°47.390' 

1°46.823* 

Longitude - W 

59°59.473' 

59°59.508' 

59°59.570' 

59°59.652' 

59°59.707' 

59°59.881' 

59°59.962' 

60°00.106' 

60°00.251' 

60°00.315' 

60"00.539' 

60"00.60r 

6O°00.760' 

60°00.901' 

60"01.084' 

60°01.431' 

60°01.515' 

60°01.541' 

60°01.540' 

60°01.551' 

60°01.554' 

60°01.557' 

60"01.585' 

e0°01.690' 

60°01.796' 

6O°01.907' 

60"02.160' 

60°02.430' 

60"02.644' 

60"02.849' 

60"03.099' 

60"03.406' 

60°03.544' 

60"03.620' 

60°03.867' 

60"03.960' 

60*04.183' 

60°04.487' 

60*04.666' 

60°04.906' 

60°05.115' 

60°05.163' 

60°05.316' 

60°05.491' 

60°05.851' 

60°06.184' 

60°06,712' 

60°07.007' 

60°07.451' 

60°07.948' 

60°08.381' 

60°08.715' 

60°08.808' 

sopm.iw 
60°08.515' 

60o08.549' 

K(CPS) 

5.18 

10.40 

5.21 

4.78 

0.74 

3.83 

2.77 

4.39 

3.45 

3.08 

4,18 

4.28 

3.53 

2.93 

1.39 

7.39 

2.31 

1.16 

4.40 

4.28 

2.77 

5.19 

7.06 

6.41 

4.03 

4.91 

5.51 

5.61 

5.75 

5.92 

5.86 

3.92 

2.36 

5.68 

0.53 

2.27 

4.28 

5.29 

4.80 

4.08 

5.89 

5.91 

4.53 

4.11 

14.12 

5.10 

7.27 

6.30 

25.03 

2.93 

7.18 

7.85 

10.07 

8.13 

462 

6.83 

U(CPS) 

2.90 

3.17 

4.81 

4.60 

1.01 

3.30 

2.48 

4.11 

3.37 

2.68 

3.34 

3.59 

3.52 

2.50 

1.06 

5.00 

2.20 

1.06 

4.26 

3.83 

3.05 

4.82 

6.09 

6.20 

3.73 

4,41 

4.54 

5.03 

5.32 

4.50 

5.49 

3.44 

1.58 

5.00 

0.40 

2.06 

4.07 

4.82 

3.64 

3.04 

3.20 

4.44 

2.35 

3.50 

3.88 

2.71 

6.96 

6.89 

6.27 

6.24 

5.61 

4.74 

7.33 

5.99 

4.18 

5.04 

TH (CPS) 

2.66 

2.72 

5.06 

4.27 

0.60 

2.81 

2.63 

4.94 

3.39 

2.46 

3.93 

4.67 

4.12 

2.41 

0.98 

5.34 

1.83 

0.70 

4.40 

4.37 

2.73 

5.32 

5.70 

5.30 

4.24 

4.49 

5.20 

5.16 

5.60 

5.21 

5.87 

3.49 

1.41 

6.12 

0.20 

1.78 

4.61 

5.82 

4.29 

2.19 

3.43 

4.12 

1.78 

3.85 

3.29 

2.04 

5.16 

3.65 

6.32 

6.32 

6.55 

5.72 

5.88 

6.78 

5.13 

6.16 

Observações 

Margem sui do Rio Urubu 

Margem norte do Rio Urubu 

Corte, argila amarela 

Terreno lixiviado 

Afloramento argila caotitica 

Areia avermelhada 

Argila amarelo-avermelhada 

Argila orgânica (escura) 

Arenito fino esbranquiçado 

Argila caolítica 

Argila avermelhada 

Material argiloso formando vale 

Argila avermelhada 

Argila amarelo-avermelhada 

Arenito ferrugtnoso 

Arenito ferruginoso 

Arenito amarelado 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela c\ concreções e camd. areia 

Argila amarela c\ concreções e camd. areia 

Areai 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila avermelhada 

Argila avermelhada 

Arenito Prosperança 

Vulcânica alterada 

Dique intrudido na vulcânica 

Argila amarelada 

Vulcânica alterada 

Material argiloso no vale 

Argila avermelhada 

Argila avermelhada c\ alteração do granito 

Vulcânica 

Vulcânica (dique ácido) 

Vulcânica alterada 

Vulcânica alterada 

Vulcânica alterada (matacão) 

Vulcânica alterada 

Argila amarelada 

Rocha alterada 



143.00 

144.00 

145.00 

145.90 

147.00 

148.00 

149J5 

150.10 

15L10 

152.00 

153.15 

154.25 

155.00 

156.00 

157.00 

158.00 

159.20 

160.30 

160.90 

162.00 

163.10 

164.10 

165.30 

166.00 

167.00 

168.00 

169.00 

170.40 

171.00 

172.70 

173.00 

174.10 

175.00 

176.00 

177.00 

178.00 

179.00 

180.15 

180.90 

182.00 

183.00 

184.00 

185.10 

166.00 

187.00 

188.45 

189.00 

190.00 

191.00 

191.40 

192.35 

193.00 

194.00 

195.30 

196.00 

197.00 

198.00 

199.00 

200.35 

1°46.317' 

1 "45.748' 

1°45.237' 

1°44.725' 

1°44.273' 

1°43.665' 

1°43.083' 

1°42.645' 

1*42.099' 

1°41.580' 

1°41.126' 

1°40.631' 

1°40.182' 

1°39.680' 

1°39.263' 

1°38.740' 

1°38.26V 

1°37.758' 

1 "37.278' 

1 "36.806' 

1°36.317' 

1 "35.824' 

1°35.344' 

1°34.874' 

1°34.367' 

1°33.875' 

1 "33.368' 

1°32.895' 

1032.418' 

1°32.501' 

1"31.590' 

1e31.118' 

1 "30.629' 

1 "30.084' 

1°29.727' 

1°29.319' 

1°28,891' 

1°28.439' 

1"28.073' 

1°27.702' 

1°27.271' 

1"26.804' 

1°26.337' 

1°25.940' 

1°25.495' 

1 "24.994' 

1"24.524' 

1°24.172' 

1 "23.802' 

1°23.482' 

1°23.305' 

1°22.914' 

1 "22.556' 

1°22.193' 

1°21.931' 

1°21.385* 

1q20.975' 

1 "20.608' 

1°19.730' 

60°08.578' 

60"08.688' 

60°08.909' 

60°08.997' 

60°09,234' 

60°09.218' 

60°09.161' 

60°09.203' 

60°09.301' 

60°09.432' 

60°09.688' 

60°09.970' 

60"10.233' 

60°10.529' 

60°10.768' 

60°11.030' 

60°11.268' 

60°11.530' 

60°11.755' 

60°11.972' 

60°12.223' 

60°12.460' 

60°12.705' 

60°12.938' 

60°13.181' 

60° 13.422' 

60"13.670' 

60"13.895' 

60°14.156' 

60°14.310' 

60° 14.590' 

60°14.790' 

60°15.018' 

60° 15.397' 

60"15.635' 

60"15.932' 

60°16.249' 

60° 16.540' 

60°16.837' 

60°17.234' 

60°17.495' 

60°17.741' 

60°18.066' 

60"18.370' 

60°18.672' 

60°19.070' 

60"19.355' 

60"19.599' 

60*19.846' 

60°19.989' 

60°20.287' 

60°20.47B' 

60°20.872' 

60°21.180' 

60°21.612' 

60°21.590' 

60°21.922' 

60°22.286' 

60a22.850' 

5.04 

5.25 

6.11 

4.51 

3.23 

5.50 

4.72 

2.36 

23.96 

6.80 

6.95 

6.86 

7.5 

3.88 

3.88 

5.90 

6.38 

6.35 

4.98 

3.6 

2.86 

16.56 

4.07 

3.90 

2.88 

4.15 

1.25 

6.30 

1.98 

4.94 

4.55 

3.68 

2.20 

1.56 

1.63 

3.88 

2.51 

1.26 

12.97 

5.34 

4.15 

3.65 

6.35 

5.50 

2.89 

5.51 

9.75 

5.98 

6.22 

15.00 

4.18 

17.14 

6.45 

11.93 

5.62 

7.43 

14.47 

4.63 

19.86 

4.69 5.34 

4.79 

5.69 

3.80 

3.13 

4.98 

4.43 

1.88 

6.19 

5.32 

6.20 

5.93 

6.73 

3.11 

3.50 

5.23 

5.25 

5.44 

3.97 

1.90 

2.02 

4.71 

2.86 

3.57 

2.19 

3.76 

0.81 

5.91 

1.47 

4.25 

3.59 

2.85 

1.72 

1.56 

1.24 

3.05 

2.37 

0.97 

2.54 

3.67 

2.98 

3.60 

5.20 

4.97 

2.57 

4.55 

4.80 

4.96 

4.86 

3.66 

3.62 

4.75 

5.75 

12.57 

5.08 

5.85 

5.37 

4.11 

4.60 

5.06 

4.10 

4.01 

2.96 

5.59 

2.02 

1.45 

4.79 

6.40 

6.64 

6.55 

6.30 

3.13 

3.48 

5.25 

6.28 

6.59 

4.32 

1.79 

1.55 

3.30 

2.99 

2.93 

1.64 

3.04 

0.61 

6.50 

1.45 

4.60 

3.77 

2.54 

1.74 

1.54 

1.52 

3.58 

1.89 

0.97 

2.07 

4.35 

3.54 

3.64 

5.00 

5.68 

2.45 

5.36 

4.88 

4.69 

4.94 

3.04 

3.88 

4.00 

4.96 

6.85 

5.57 

6.74 

6.13 

4.48 

3.86 

Argila amarela com concreções 

Granito alterado, biotrta - RN 164.902 

Btotita-granito alterado (matacão) 

Argila amarelada 

Argila amarelada 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Pedreira 

Argila amarela 

Argila amarela 

Argila amarela 

Argila amareio-avermelhada 

Argila avermelhada - granito alterado 

Argila avermelhada - granito alterado 

Argila amarela 

Argila amarela 

Arenito arcoseano - Prosperança 

Argila amarela com concreções 

Vulcânica 

Argila amarela 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila avermelhada 

Argila avermelhada com concreções 

Argila avermelhada com concreções 

Argila avermelhada 

Argila avermelhada 

Argila avermelhada 

Material lixiviado 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções 

Material lixiviado - granito 

Material lixiviado - granito 

Matacão granítico 

Argila amarela 

Argila amarela com concreções 

Argila amarela com concreções - granítico 

Argila amarela, concrecionada 

Alteração do granito 

Alteração do granito 

Alteração do granito 

Matacão de granito 

Argila avermelhada - corte 

Argila amarelc-avermelhada (alter. Granito) 

Matacão de granito 

Argila amarela 

Matacão de granito 

Paredão de granito alterado 

Corte em granito alterado - matacões 

Granito alterado 

Argila amarelada - alteração do granito 

Matacão de granito 

Argila amarelada - alteração do granito 

Pedreira de granito 



Tabela 14 - Concentrações Calculadas a Partir das Contagens Obtidas no Camp 

Posição 

98,5 

99,0 
99,4 • 

99,9 

%K 

0,7983 

2,7097 
0,0116 
0,0000 

100,3 | 0,0000 

100,9 J 0,1475 
101,3 | 0,0048 
101,8 | 0,0000 
102,4 | 0,0000 

103,0 i 0,0793 
103,5 J 0,1644 
103,7 A 0,0583 

104,0 . 1 0,0000 
.104,6 | 0,0806 
105,3 .1 0,0574 
107,0 ; | 0,7627 

107,5 A 0,0000 
106,0 •-• 
109,0 
110,0 

111,0 

0,0000 
0,0000 
0,0144 
0,0000 

102,0 j | 0,0000 
113,0 

114,0 
115,0 
116,0 

P.2756 
0,0313 
0,0000 
0,0703 

117,0 1 0,1943 

UB,0 A 0 0 8 9 3 

119,0 H 0,0146 
120,0 l 0,3623 
121,0 1 0,0000 
122,0 | 0,0762 
123,0 1 0,2323 
124,0 | 0,0350 
124,6 f 0,0000 
125.0 
125,9 

1274 -•-
128,0 

129,2 

0.0191 
[ 0,0000 
\ 0,0000 
j 0,2780 

0,3794 

129,6 1 0,9079 
129,8 
129,9 
130,5 
131,2 
132,0 
133,4 
134,0 
134,9 
136,0 
137,0 

138,0 
139,0 

139,9 
141,0 
142,0 

0,4787 
0,7971 
0,0971 
3,8670 
0,8829 
0,1456 

0,0000 
7,0414 
0,0000 
0,3858 
0,9811 
1,0387 

0,6138 
0,0000 
0,4594 

(pm) 
4,4544 

5,1530 
5,7325 
7,4014 

2,4860 
6,0217 
2,6897 

2,7677 
4,4398 

4,2197 
2,4117 
1,1347 

2,7073 
3,5170 
1,3968 
5,5436 

4,0511 
2,3600 
5,3247 

3,3248 
5,1505 
4,9063 
9,7068 

11,6489 
3,2928 
5,7160 
3,9105 
6,4427 
6,3707 
3,6471 
6.2856 
4,4079 
2,4202 

3,0515 
0,8579 
3,5358 
3.6934 
3,2116 
2,6197 
6,8164 

3,2720 
7,0301 
4,7756 
3,4727 
6,4133 
5,6195 

15,7820 
20,6106 

7,0382 
8,6876 
4,4736 
2,9480 

14,9421 
5,4860 
2,4518 
3,0195 

eTh 

(ppm) 
22,1232 

23,6139 

43,9810 
36,6080 

2,5779 
23,1656 

21,4827 
42,8734 
28,4656 

19,9156 
33,6293 
40,4654 
35,2284 

19,4645 
6,2210 

46,9542 
14,0274 

3,5755 
37,8229 
37,6219 
22,2785 
46,3906 
49,9810 
46,1147 
36,3897 

38,7213 
45,4023 
44,9350 
48,9820 
45.582B 
51,4719 
29,4681 
10,2797 

53.8750 
0,0000 

13,5880 
39,7956 
51,0553 
37,0223 
17,5136 

29,3428 
35,4674 
13,9515 
32,8352 
29,4539 
16,3918 
44,8002 
30,6016 
59,1298 
54,9181 
58,0139 
50,6336 
51,9378 
60,2433 
44,6662 
54,4568 



i43,0 =1 0,0000 

444,0 d 0,0329 

^145,0 ^ 0,1821 

: *JAS&3 
mvrfl $ 
448,0 i 

149,2 è 

- I 5 0 , i ; ^ 

0,1452 

0,0000 

0,0219 

0,2233 

0,1386 

^151,1 # 6,7994 

.452,0 J 0,3414 

,$153,2: $ 

"454,3 ^ 

«155,0 J 

0,1123 

0,1673 

0,1957 

-456,0 -;M 0,1937 

457,0 T J 0,0438 

.; 458,0 j f l 0,1319 

059.Z f l 0,2129 

460,3 #1 0,1154 

S160.9 i ; 

; -462,0 £ 

'^163.1-^ 

••'164,1 ••%. 

02450 

0,5753 

0,2785 

4,5509 

•,165,3 :? | 0,3545 

-466,0 M 0,0821 

467,0 M 0,2267 

6168,0 . J 0,1104 

ÍÍ69.0 -:»1 0,1136 

Ü70.4 ;ÍSJ 0,0000 

*471,0 I I 0,1161 

,172,7 «1 0,1194 

473,0 A 0 2 4 6 1 

474,1 e i 0,2505 

- 175,0 * f l 0,0981 

476,0 À 0.0000 

177,0 ; J 0,0446 

178,0 J 0,1695 

-,:179,0 -gJ 0,0077 

vl80,2 ••íl 0,0356 

Íi80,9 d 3,9433 

<182,0 m 0,4700 

,183,0 "A 0,2976 

. i>Í84,0 , ,11 0,0000 

' Í 185,1 m 0,3365 

486,0 J 0,0164 

187,0 ..! 0,0406 

188,5 J 0,1763 

189,0 J 1,7692 

190,0 í l 0,2960 

191,0 - | 0,3944 

191,4 m 4,2933 

192,4 ; J 0,0851 

193,0 J 4,6952 

194,0 • 

195,3 

196,0 :•• 

197,0 

198,0 

199,0 

200,4 

0,2136 

0,0874 

0,0397 

0,3917 

3,2874 

0,0540 

4,2128 

5,6311 

13,2174 

4,3732 

4,7300 

4,7557 

14,1612 

3,7580 

11,8933 

3,5859 

7,0850 

6,0705 

10.7889 

4,0056 

4,7395 

7,0973 

3,6822 

3,5716 

4,1238 

2,6085 

4,0673 

10,2556 

3,2351 

6,9367 

4,5966 

7,4780 

1,4290 

6,1865 

1,7762 

4,5571 

4,1486 

4.7356 

2,0073 

1,9465 

0,4395 

2,1931 

4,6670 

0,9993 

4,0440 

2,5207 

1,9625 

4,7094 

7,7567 

4,4031 

3,7289 

3,4199 

5,9215 

7,6543 

6,3007 

6,1051 

3,9549 

8,0437 

10,5835 

37,2418 

5,3043 

4,9905 

4,1195 

4,2998 

5,7944) 7,5584 

46,5782 

43,9933 

35,0272 

34,3279 

24,4845 

48,9210 

15,7309 

10,5812 

44,7286 

56,6155 

58,6681 

57,8779 

55,4900 

26,1928 

29,3535 

45,7798 

55,4367 

58,2669 
37,2582 

13,9722 

11,5730 

29,8183 

24,9868 

24,2307 

12,3732 

25,2560 

28150 

57,3111 

10,6046 

39,7865 

32,1548 

20,7336 

13,2825 

11,3396 

11,2420 

30,3879 

14,5833 

6,1243 

18,2126 

37,6758 

30,0842 

30.7728 

43,5499 

49,7595 

19,8121 

46,8865 

43,1776 

40,6551 

43,0472 

27,3506 

33,0992 

36,4236 

43,0686 

60,0791 

46,7346 

59,7708 

55,5593 

38,6452 

35,6771 



Tabela 15 - Valores Obtidos a Partir das Amostras Coletadas 

Oi 
O 

\ 
% 
o 

Backgrd 
cal275th 
cal2S5ra 
cal295k4 

Tempo 
(m) 

4180,62 
938,82 

1625,93 
1247,92 

Massa 
Amostra 

Contagem 
total K 

42605 
49226 

249514 
246263 

Contagem 
total U 

20285 
41267 

222978 
6801 

Contagem 
total Th 

10756 
56373 

7793 
3084 

Contagem 
Líquida K 

42,24301 
143,26786 
187,16425 

Contagem 
Líquida U 

39,10424 
132,28631 

0,59773 

Contagem 
Líquida Th 

57,47404 
2,22011 
0,00000 

Massa 
K 

65,01 

Massa 
U 

0,05187 

Massa 
Th 

0,2703 

Concen 
%K 

Concen 
eU (ppm) 

Concen 
eTh (ppm) 

O 

•a 

a 

Backgrd 
cal275th 
cal285ra 
ca!295k4 

1493,4 
1474,0 
1471,9 
3982,8 

13856 
89415 

290337 
949878 

5957 
70371 

239628 
20463 

2710 
81916 
5865 
6765 

51,38320 
187,97718 
229,21577 

43,75259 
158,81474 

1,14889 

• 53,75928 
2,17002 
0,00000 65,01 

0,05187 
0,2703 

km 100 
km 108 
km 112 
km 119 
km 130 
km 131 
km 132 
km 133 
km 141 
km 148 
km 151 
km 157 
km 162 
km 164 
km 177 
km 184 
km 185 
km 193 
km 195 
km 200 

1419,40 
1446,80 
1465,33 
1529,3 
1408,4 

1504,67 
2615,0 
1440,7 

1661t10 
2629,98 

1450,4 
2465,03 
1431,90 

1441,7 
1439,2 

.1441.78 
1500,2 
1470,8 
4268,6 
1534,2 

208,11 
301,71 
142,51 
178,31 
185,71 
140,31 
189,91 
225,11 
180,51 

v; 198,51 
291,71 
166,91 

.'.:• 312,21 
279,21 
281,51 

:-: 267,31 
247,01 
287,31 
197,61 
279,21 

25144 
16498 
22674 
29494 
33966 
23042 
84879 
31495 

: 30969 
í 51225 

95066 
. 40013 

20441 
91799 
88948 
29350 
32233 
93718 
97826 
93533 

15756 
7932 

14335 
17701 

. 12510 
> 13074 

25688 
18381 

•vá 20543 
r;.^ 34744 

19325 
• 2155B 

•••••:;• 8808 
21590 
19794 
18744 
18173 
19606 
60050 
18651 

10943 
•••••- 4 5 8 4 

•••: 10823 
12523 
5797 

•'•/,--7351 
11826 
8507 

.W&& 17366 
W&2B780 

10099 
•*:'K 10640 
:•:.;:•:;!, 4846 

9268 
11249 

,k:ri16835 
11814 
8779 

26452 
8776 

7,52345 
1,21202 
5,28253 

10,00790 
14,83932 
5,12261 

23,18004 
12,58264 

'h 8,45259 
m 9,28623 

56,26792 
' 6,04115 
,.4,08436 

54,39587 
52.52623 

. i 10.16565 
12,20802 
54,43936 
13,63941 
51,68706 

6,24831 
0,63029 

1 4,93060 
7,58577 
4,89381 

^ 3 , 8 3 6 8 1 
5,83434 
8,76945 

^7 ,51495 
•.í^8,35858 

9,33529 
. í ^ 3,89337 
,üii;.1.29911 

10,98645 
9,76470 

Í?JÍ8.14841 
8,12506 
9,34093 

10,07897 
8,29826 

í 5,13677 
£ 0,59555 

4,61321 
6,37413 
2,30149 

t i ' " * 2,31264 
2,70767 
4,09010 

$^7,88169 
1^^7,60975 

5,14840 
v.í;í 1,74355 
;v£í: 0,81149 

4,61385 
6,00157 

ã i ^ ; 9,10369 
6,06045 
4,15405 
4,38223 
3,90557 

0,2670 
0,1849 
0,0000 
0,3068 
2,5826 

•0,3386 
4,6426 
0,6362 

'«0,1146 
•3 0,0864 
12,8951 
0,6371 

?; 0,9337 
11,8037 
11,6860 
0,4732 
0,7511 

12,3701 
0,4963 

11,9370 

0,0011 
0,0001 
0,0007 
0,0008 
0,0010 

,0,0009 
0,0012 
0,0018 

.; o,0DO9 
0,0013 
0,0017 
0,0011 

í 0,0003 
0,0024 
0,0016 

;0.0008 
0,0011 
0,0019 
0,0022 
0,0017 

0,0239 
0,0028 

:0,0225 
0,0319 
0,0114 

í.0.0107 
0,0134 
0,0202 

2 0,0369 
s:í0.0355 

0,0255 
~k 0,0080 
; 0.0038 

0,0227 
0,0298 

•i 0,0427 
0,0303 
0.0205 
0,0216 
0,0193 

0,1283 
0,0613 
0,0000 
0,1721 
1,3906 

? 0,2413 
2,4447 
0,2826 

Í0.0635 
í: 0,0435 

4,4205 
10,3817 
10.2991 

4,2275 
4.1511 

í0,1770 
0,3041 
4.3054 
0,2511 
4,2752 

4,8854 
H 0,2837 
,^4,4042 

4,2133 
5,0696 

-2?" 6,0999 
5,9590 
7,6041 

#S4,4780 
^ 6 , 0 3 6 1 

5,4443 
^J? 6,0964 
éiÉ0,8833 

8,0381 
5,3375 

; f ô 2,7394 
4,0425 
6,4213 

10,3467 
5,6539 

109,2137 
8,8256 

150.1431 
170,1319 
58,3769 

:; 72.5209 
67,1009 
85.3354 

^194,3999 
,-170,0661 

83.1311 
-,* 45,5804 

•11.5746 
77,3160 

100,6692 
,151,9101 

116,6545 
67,8543 

103,9481 
65,7356 
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