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Resumo 
 

 

 Neste trabalho foram mapeadas as distribuições dos teores superficiais de 

potássio (K), urânio (eU) e tório (eTh), e da taxa de dose absorvida no ar em razão da 

radiação gama externa na área de 4.600 Km2 do levantamento aerogeofísico do 

projeto São Timóteo, onde está inserida a província uranífera de Lagoa Real (Caetité-

BA), localizada no centro-sul do estado da Bahia. Para tanto, foram utilizados os 

dados de espectrometria gama aérea in situ do projeto São Timóteo, realizado no ano 

de 1979. Foram utilizados dados recentes de teores de urânio e tório e de taxa de 

dose absorvida no ar obtidos do Programa de Monitoração Ambiental da Unidade de 

Concentração de Urânio (URA) das Indústrias Nucleares Brasileiras (INB), para tentar 

se verificar possíveis alterações ocorridas no ambiente em virtude das atividades de 

mineração. A URA mantém pontos de amostragem georeferenciados na mesma área 

do Projeto São Timóteo. Programas de geoprocessamento de imagens deram suporte 

a construção de mapas de teores superficiais (K, eU e eTh) e mapas ternários, além 

da integração destes com outros temas (e.g. hidrologia, geologia, pedologia) 

possibilitando a interpretação dos processos geoambientais da cartografia radioativa. 

Considerando toda a região de estudo obtiveram-se os seguintes valores médios: taxa 

de dose absorvida no ar (61,08 nGy.h-1); teor de potássio (1,65 % K) ; teor de urânio 

(3,02 ppm eU); teor de tório (18,26 ppm eTh). As unidades geológicas que 

circunscrevem as anomalias uraníferas ocupam áreas onde ocorrem as maiores 

incidências de teores elevados de K, eU e eTh, e conseqüentemente os maiores níveis 

de dose. As atividades de mineração executadas na URA parecem não estar 

influenciando para um aumento nos níveis de taxa de dose absorvida no ar nos pontos 

de controle do PMA avaliados. Tanto as taxas de dose, quanto os teores médios de 

urânio e tório obtidos no projeto São Timóteo e PMA da URA encontram-se na mesma 

ordem de grandeza quando comparados.           
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Abstract 
 
 

In the present study, it was analyzed the surface concentrations of the natural 

radioelements K, U and Th, as well as the absorbed dose rate in air caused by gamma 

radiation from the Lagoa Real uranium province, which is located at the center-

southern portion of Bahia State and comprises an area of approximately 4.600 Km2. 

Data from the airborne gamma ray spectrometric survey of the region (São Timóteo 

Project) carried out in 1979, was used in this study. Besides, recent data of U, Th and 

absorbed dose rates from the Environmental Monitoring Program of the uranium 

concentration plant (URA), operated in the region by the Brazilian Nuclear Industries 

(INB), were used with the aim of intercompare the sampling points in the same 

georeferenced area. Imaging geoprocessing software's give support to frame maps of 

surface concentrations and ternary maps, as well as allow the integration of these with 

other themes (e.g. hydrology, geology, pedology) favouring the interpretation of 

geoenvironmental process from the radioactive cartography. Considering the whole 

study area, it was obtained the following mean values: absorbed dose rate in air (61,08 

nGy.h-1), Potassium (1,65 % K) , Uranium (3,02 ppm eU) and thorium (18,26 ppm eTh). 

The geological unities bounding the uranium anomalies were placed in the areas 

characterized by the highest values of radioelements and, as expected, the major dose 

levels. The use of ternary maps coupled with the geology and hydrology allowed 

distinguishing the relationship between the surface distribution of natural radioelements 

and the geoenvironmental aspects, including the influence of the catchment in their 

transport and migration. 

  

 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

As técnicas aerogeofísicas são empregadas desde a década de 40, sendo que 

foram utilizadas inicialmente no rastreamento de submarinos na II Guerra Mundial 

empregando-se um sistema de detecção aeromagnético. Ainda referente ao contexto 

histórico dessa época, a busca pelo urânio fez com que se desenvolvesse uma técnica 

eficaz no mapeamento geológico desse minério, a espectrometria gama aérea. Os 

minerais contendo urânio possuem uma propriedade que os distingue da maioria dos 

outros minerais, a radioatividade. Tirando-se proveito dessa vantagem característica e 

com o desenvolvimento dos detectores de radioatividade portáteis, a exploração de 

urânio passou a ser executada utilizando-se unidades móveis de rastreamento 

terrestre. Os países pioneiros nesse campo foram os Estados Unidos da América, 

Canadá, Rússia e Austrália, a partir de 1947. O emprego de detectores de iodeto de 

sódio dopados com tálio, a utilização de analisadores multicanal, a aquisição digital 

dos dados, o uso de softwares para processamento dos dados, e o uso do sistema de 

navegação e posicionamento por satélite (Global Positioning System - GPS) foram as 

grandes mudanças que fizeram com que a espectrometria gama aérea evoluísse 

nessas últimas décadas (HILDEBRAND, 2004; IAEA, 2003). 

No Brasil, o primeiro levantamento aerogeofísico data do ano de 1953 e foi 

realizado pela Prospec (posteriormente Geomag) na região de São João del Rei, em 

Minas Gerais (HILDEBRAND, 2004). Tratava-se de um levantamento onde foram 

empregadas as técnicas de magnetometria e de espectrometria gama aérea 

(utlizando-se um cintilômetro) conduzido por uma aeronave de asa fixa, modelo PBY-

5, Catalina. O sistema era totalmente analógico, constituído por unidades 

eletromecânicas e por uma infinidade de válvulas e outros dispositivos equivalentes. 

A partir de 1971, com o intuito de prospectar urânio, foi realizada uma série de 

investigações, na porção central do Crátron do São Francisco (Espinhaço 

Setentrional). No ano de 1979, com o levantamento aerogeofísico intitulado de projeto 

São Timóteo, realizado no centro-sul da Bahia a 22 Km da cidade de Caetité, numa 

área de 4.600 Km2, desencadeou-se a descoberta de 33 ocorrências de áreas 

mineralizadas de urânio - a província uranífera de Lagoa Real - com uma reserva 

estimada em 100.000 toneladas, exclusivamente desse elemento (MATOS et al., 

2003). Esse projeto foi realizado por meio de um convênio firmado entre a Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e as extintas Empresas Nucleares 

Brasileiras (NUCLEBRÁS).  
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Além das reservas uraníferas oriundas do projeto São Timóteo, outros 

levantamentos com o intuito de prospectar urânio estavam sendo realizados 

paralelamente nessa época. Desta forma, as reservas brasileiras evoluíram de 9.400 

toneladas, conhecidas até 1975 quando foi assinado o acordo nuclear Brasil-

Alemanha, para uma quantidade de 309.370 toneladas alcançada em 1985. No ano de 

2001 o Brasil veio a registrar a sexta maior reserva geológica de urânio do mundo, 

com apenas 25 % do seu território prospectado (INB, 2004).  

A necessidade do Brasil em descobrir áreas mineralizadas de urânio em seu 

território, que suprissem suas necessidades, além de almejar possuir o domínio 

tecnológico do processo de enriquecimento isotópico deste elemento, já advinha 

desde da época de 1958 quando foi instalado o primeiro reator de pesquisa do então 

Instituto de Energia Atômica em São Paulo (hoje Instituto de Pesquisas Energéticas 

Nucleares - IPEN), sendo posteriormente também instalado um outro no Instituto de 

Pesquisa Radioativas (hoje Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - 

CDTN) de Belo Horizonte. Logo, em 1965 o Brasil assinou um acordo com os Estados 

Unidos, tendo como objetivo a cessão de pequenas quantidades de urânio enriquecido 

para seus reatores de pesquisa. Mais tarde, com a instalação da Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto, unidade 1, que entrou em operação no início da década de 

80, necessitava-se de quantidades bem maiores de urânio, o que desencadeou um 

novo acordo entre os dois governos. 

Além das dificuldades em suprir o abastecimento de seus reatores de 

pesquisa, no inicio da década de 70, os técnicos em energia do governo brasileiro 

(especialmente os ligados à hidroeletricidade) já faziam previsões de um esgotamento 

progressivo dessa fonte de energia e em consonância com os órgãos oficiais ligados a 

área nuclear - a extinta Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN) e a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) - começavam a delinear um programa 

nuclear em longo prazo, numa antevisão da crise que se avizinhava. Temia-se que 

mesmo com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e das outras barragens em 

construção, haveria necessidade de complementação dessa oferta de eletricidade, 

especialmente na região sudeste, cuja demanda de energia elétrica crescia a uma 

taxa de 10 % ao ano, propondo-se uma solução termoelétrica. Veio então o impacto 

do aumento excessivo do preço do barril de petróleo no final de 1973, fazendo o Brasil 

estabelecer uma política de incentivo do uso do álcool (Programa Pró-álcool, lançado 

em 1975) como forma de combustível veicular. Da mesma forma, a solução 

termoelétrica convencional, que dependia de petróleo ou carvão, transformou-se em 

nucleoelétrica. Desta forma, o Presidente Geisel, naquela época encontrou quase que 
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delineadas as linhas mestras de um programa nuclear, calcado nestes estudos (BIASI, 

1979).  

Assim, por motivos políticos-econômicos e também de segurança, o Brasil em 

1975 consolidou seu programa nuclear com assinatura do acordo nuclear de 

cooperação tecnológica Brasil-Alemanha, pois se verificava a indispensabilidade da 

colaboração estrangeira, pois não se tinha tempo disponível e tecnologia própria para 

um programa inteiramente autônomo. Neste acordo visava-se: a capacitação nacional 

de projeto e fabricação, em cada uma das áreas do ciclo do combustível nuclear, 

desde a produção do concentrado à fabricação do combustível, passando pelas 

etapas da conversão e do enriquecimento isotópico, e chegando finalmente ao 

reprocessamento do combustível usado, para reutilização do plutônio e do urânio nele 

contidos. Sendo que em todas essas fases do programa, o ponto básico seria a 

transferência e absorção de tecnologia, em todos os planos da engenharia, quer seja 

na área de elaboração de projeto, nas obras civis e montagem de elementos pesados 

e no comissionamento de instalações nucleares; quanto na área de produto e de 

fabricação de componentes nucleares. Para implantação e execução das atividades 

implícitas nesse acordo foi criada em 1974 a NUCLEBRÁS, estatal do governo 

brasileiro (BIASI, 1979).  

Aproveitando trabalhos de pesquisas realizados pela CNEN e pela CBTN, o 

corpo técnico-científico da NUCLEBRÁS decidiu pela construção em 1979 do 

Complexo Industrial de Poços de Caldas - MG, planta de mineração e beneficiamento 

de urânio onde se iniciaram o desenvolvimento da tecnologia do ciclo do combustível 

nuclear e a produção do concentrado de urânio (yellowcake), sob a forma de diuranato 

de amônio (DUA). Na mesma década outras anomalias foram descobertas na região 

central do Ceará (Itataia) durante levantamentos aerogeofísicos, constituindo reservas 

geológicas de 142,5 mil toneladas de urânio, associado ao fosfato, a denominada 

jazida de Santa Quitéria, situada a 212 Km de Fortaleza, passou a ser a maior 

província uranífera prospectada do Brasil.  

Neste ponto, entram em cena as reservas uraníferas descobertas durante o 

levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo. No entanto, só na década de 90 

inicia-se a construção da segunda unidade de extração e beneficiamento de urânio 

empreendida pelo governo brasileiro, a Unidade de Concentração de Urânio (URA).  

Dois fatores basicamente foram relevantes tanto para a construção como para a 

escolha do local: (1) No ano de 1979, em que a mina de Poços de Caldas entrou em 

operação, o preço do urânio registrava a maior alta no mercado de sua história, cerca 

de US$ 245 por Kg, sendo que ao decorrer da década de 90, contrariamente, essa 

relação passou a decair substancialmente chegando a atingir 15 % em média desse 
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valor, passando a elevar os custos de produção (POOL, 2000); (2) A mina que seria 

provavelmente a escolhida por ser a maior reserva de urânio do Brasil, a mina de 

Itataia, tinha sua viabilidade econômica dependente da exploração do fosfato 

associado. Isso significa que a extração do urânio está condicionada à produção de 

ácido fosfórico (insumo utilizado na produção de fertilizantes). Portanto, em 1995 as 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB) decidiram implantar a URA, uma vez que a mina 

de Poços de Caldas havia entrado em fase de descomissionamento.  

   

 

1.1 Justificativa 
 

Hoje a rapidez na aquisição de dados e a progressiva redução dos custos dos 

aerolevantamentos, sobretudo na última década, após vários refinamentos 

introduzidos na instrumentação e no processamento de dados, tornam os 

levantamentos aerogeofísicos um dos métodos mais utilizados para caracterização de 

áreas mineradoras, mapeamentos geológicos e radiométricos, dentre outras 

aplicações. As recentes ferramentas computacionais de processamento de 

informações ligadas ao contexto da espectrometria gama aérea vêm possibilitando a 

integração dos dados, melhorando desta forma a qualidade dos resultados obtidos e 

fazendo com que o volume de dados processados seja bem maior num menor 

intervalo de tempo e as fontes de erro sejam identificadas e eliminadas com maior 

facilidade. Outro grande avanço da espectrometria gama aérea está no emprego de 

detectores semicondutores de germânio hiper-puro (HPGe) associados aos detectores 

de iodeto de sódio dopados com tálio NaI(Tl), resultando numa melhora na resolução 

do sistema de medição. O ANEXO A traz em detalhe uma abordagem sobre o detector 

de NaI(Tl) utilizado na espectrometria gama aérea, além dos fundamentos teóricos 

desta técnica. 

Atualmente o Brasil dispõe de uma grande cobertura de levantamentos 

aerogeofísicos, muitos dos quais com registros de magnetometria e espectrometria 

gama aérea para a mesma área, executados por diferentes firmas para a CPRM, 

desde a década de 50. No entanto, a exploração do potencial desses registros só está 

sendo possível em razão desse recente avanço das ferramentas de 

geoprocessamento.  

 Além de possibilitar a construção de mapas das distribuições superficiais de 

teores de K, eU e eTh, e da dose absorvida no ar, os dados de espectrometria gama 

aérea do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo em conjunto com os 
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dados terrestres do Programa de Monitoração Ambiental da URA (PMA da URA) 

permitiram estudar o mapeamento radiométrico, sobre vários aspectos, como: 

 

• Avaliar as possíveis alterações ocorridas nos níveis de dose absorvida no 

ar e nos teores de urânio e tório, em pontos estratégicos do PMA da URA, 

em razão do tempo entre os dados aéreos (1979) e os dados terrestres 

(obtidos no período entre 2001 e 2003); 

• Aproveitar as informações (dados fisiográficos, hidrológicos, geológicos, 

pedológicos e de relevo) contidas nos relatórios do PMA da URA que 

caracterizam detalhadamente a área próxima a instalação nuclear da URA 

para integração e potencialização dos dados de espectrometria gama 

aérea; 

• Utilizar sistemas de informação geográfica para: (1) processar os dados 

aéreos e a partir destes confeccionar as cartografias radioativas do K 

(potássio), eU (urânio equivalente) e eTh (tório equivalente), e da dose 

absorvida no ar; (2) confeccionar mapas específicos da área de estudo em 

termos de relevo, solo, geologia e hidrografia, visando acoplar os dados e 

ampliar as informações disponíveis sobre a área. 
 

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo desse trabalho é a utilização dos dados de espectrometria gama 

aérea do projeto São Timóteo (BA) para o mapeamento das distribuições das 

concentrações de K, eU e eTh, assim como da dose de radiação absorvida no ar em 

razão da radiação gama emitida pelos radionuclídeos naturais terrestres 40K e os 

produtos de decaimento das séries do 238U e 232Th, visando correlacioná-los com 

aspectos ambientais, geológicos e fisiográficos da região de estudo. 

Concomitantemente, tentar-se-á verificar se ocorre a reprodutibilidade das 

medidas de concentração de urânio e tório e da taxa de dose absorvida no ar 

derivadas do levantamento aerogamaespectrométrico do Projeto São Timóteo (1979) 

utilizando as do PMA da URA (2001-2003) obtidas na mesma área georeferenciada.  

 

 

 

  



CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

2.1 Histórico do projeto São Timóteo x URA 
 

A seguir, descreve-se resumidamente o contexto histórico do levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo que culminou na construção da URA.  

 A descoberta dos depósitos de urânio inerentes ao projeto São Timóteo se deu 

em decorrência da prospecção sistemática de urânio executada na porção central do 

Craton do São Francisco, região do Espinhaço Setentrional. A cronologia dos eventos 

se passou na seguinte ordem (GEISEL SOBRINHO et al., 1980; INB, 2004; MATOS et 

al., 2003; PASCHOLATI et al., 2003; RAPOSO & MATOS, 1982; VILLAÇA & 

HASHIZUME, 1982): 

 
1. Inicialmente, em 1971, em decorrência da existência de mineralizações 

uraníferas associadas aos metaconglomerados do Quadrilátero Ferrífero, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) executou um levantamento 

autoportado na região do espinhaço Setentrional. Descobriu-se neste, a 

existência de quatro anomalias de relativa significância; 

2. Em função das descobertas supracitadas, a NUCLEBRÁS contratou em 

1974/1976, a GEOFOTO para execução do levantamento aerogeofísico 

Espinhaço Setentrional (situado ao norte do paralelo 14º00’, abrangendo a 

parte central e centro-sul da Bahia); 

3. Em 1976/1977 a NUCLEBRÁS novamente contratou a GEOFOTO para a 

realização do levantamento aerogeofísico Diamantina (ao sul do paralelo 

14º00’ com linhas de vôo distanciadas de 2 Km). Os resultados desse 

levantamento e do levantamento Espinhaço Setentrional, foram entregues a 

NUCLEBRÁS em 1977; 

4. Ainda em 1976, o Centro de Geofísica Aplicada (CGA), a pedido do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), realizou o 

levantamento aerogeofísico denominado projeto Urandi (ao sul do paralelo 

14º00’, abrangendo o centro-sul da Bahia e uma pequena extensão ao 

norte de Minas Gerais, com linhas de vôo distanciadas de 500 m), com 

enfoque para a prospecção de metais não ferrosos; 

5. Em junho de 1977 foi detectada, durante a execução do projeto Urandi, 

uma anomalia com forte contribuição no canal do urânio (50 vezes o 
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“background”), nas proximidades de Lagoa Real, então, distrito de Caetité. 

A rocha hospedeira foi classificada como albita-piroxênio gnaisse, com 

albita superior a 70 %, quartzo inferior a 10 % e piroxênio como máfico 

dominante; 

6. Em março de 1978, foi implantado o projeto Lagoa Real, com sede em 

Caetité-BA, para avaliação das anomalias descobertas. Iniciou, então, o 

reconhecimento das diversas litologias e definição da geometria dos corpos 

mineralizados em urânio; 

7. Após a descoberta das primeiras anomalias radiométricas de significado 

econômico, a NUCLEBRÁS propôs, em 1979, a execução de um 

levantamento aerogeofísico a baixa altitude, cobrindo a área de maior 

interesse, sob o ponto de vista radiométrico, do projeto aerogeofísico 

Espinhaço Setentrional, situado justamente ao norte do projeto Urandi. 

Esse trabalho executado pela GEOFOTO foi denominado projeto São 

Timóteo, que permitiu obter registros magnetômétricos, detectar 

radioatividades anômalas e discriminar fontes de potássio, urânio e tório. 

Foram mapeados ao todo 33 depósitos uraníferos.  

 

 O levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo possibilitou a 

identificação de uma área, chamada Província Uranífera de Lagoa Real (PULR), 

localizada numa região montanhosa do centro-sul do Estado da Bahia, a cerca de 20 

Km a nordeste da cidade de Caetité, em que a dimensão das reservas são estimadas 

em 100.000 toneladas (INB, 2004), exclusivamente de urânio, sem outros minerais de 

interesse associados, sendo considerada a mais importante província monominerálica 

do Brasil (MATOS et al., 2003). A FIG.2.1 mostra o mapa das anomalias encontradas 

na região. 

Em razão do teor de urânio encontrado e pelas dimensões das jazidas, 

mostrando ser economicamente viável a exploração de Urânio na PULR, em 1995, as 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB), decidiram implantar a Unidade de Concentração 

Urânio (URA), visando a mineração e o beneficiamento industrial do urânio contido, a 

princípio, na Jazida Cachoeira (anomalia 13 da FIG.2.1), identificado pelo projeto São 

Timóteo e com teor médio de 3000 ppm (INB, 2004). O projeto básico de mina foi 

concluído em 1996, indicando uma lavra de céu aberto na jazida da Cachoeira. Deu-se 

início, em dezembro de 1999, aos trabalhos de lavra propriamente dita, elevando, 

desta forma, a Jazida Cachoeira à categoria de mina, sendo, atualmente, a única mina 

de urânio em operação na América do Sul (MATOS et al., 2003). 
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FIGURA 2.1 - Mapa de localização das anomalias 
da Província Uranífera de Lagoa Real, modificado de ALVES & FUZIKAWA (1984). 
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2.2 Localização e vias de acesso 
 

A região do projeto São Timóteo está situada na porção centro-sul do estado 

da Bahia, envolvendo integralmente o município de Lagoa Real e parcialmente os 

municípios de Caetité, Paramirim, Tanque Novo, Érico Cardoso, Ibiassucê, Rio do 

Antônio e Livramento do Brumado. Neste último, encontra-se localizado o distrito de 

São Timóteo, que deu nome ao projeto do aerolevantamento aqui estudado. A FIG.2.2 

mostra a localização da região de estudo em relação ao território brasileiro.  
As principais vias de acesso são as rodovias Vitória da Conquista-Brumado-

Caetité (BR-030) e Palmas de Monte Claro-Guanambi-Caetité (BR-122), ambas 

rodovias federais. As rodovias estaduais, Livramento do Brumado-Érico Cardoso (BA-

156) e Caculé-Ibiassucê (BA-617), também interceptam a área de estudo. A distância 

média de todas a cidades da região de estudo até a capital do estado da Bahia, 

Salvador, é de 740 Km. 

 O retângulo envolvendo a região do projeto São Timóteo, delimitado de acordo 

com os dados fornecidos por AERO (2004), abrange uma área de 4.600 Km2 limitada 

pelas coordenadas geográficas: 42º30' - 42º00’ W e 14º15' - 13º30' S. A FIG.2.3 

mostra os municípios que compõem a área da região de estudo. 

 

 
FIGURA 2.2 - Mapa da localização da região de estudo em relação 

ao território brasileiro com coordenadas na projeção UTM (ZONA 23S). 
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FIGURA 2.3 - Mapa dos municípios que compõem a região de estudo com 
coordenadas na projeção UTM (ZONA 23S). 
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2.3 Vegetação e clima 
 

Na região de estudo, predomina a existência de três tipos de vegetação 

basicamente: Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia), 

Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) e Savana Estépica 

(Caatinga do sertão árido).  

O conceito de Floresta Estacional Semidecidual caracteriza-se pelo clima 

possuir praticamente duas estações, bem marcadas, uma chuvosa e outra seca, na 

área tropical (temperaturas médias de 21ºC), com curto período seco acompanhado 

de uma acentuada baixa térmica. Com efeito, ocorre a estacionalidade foliar dos 

elementos arbóreos dominantes, que estão adaptados a estação desfavorável (fria ou 

seca). A percentagem de árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20 % 

e 50 %.  

O biótipo Floresta Estacional Decidual é semelhante à citada anteriormente, 

variando apenas a intensidade da decidualidade foliar que passa a ser maior que 50 % 

na época desfavorável. Este efeito fisiológico é assim mais acentuado em 

conseqüência de um período seco mais prolongado, às vezes com mais de sete 

meses na área tropical.  

A Savana Estépica abrange as várias formações que constituem um tipo de 

vegetação estacional decidual com plantas cactáceas. As árvores são baixas, 

raquíticas e de troncos delgados. Muitas espécies são microfoliadas e outras são 

providas de espinhos. A maioria dessas espécies possui adaptações fisiológicas 

bastante especializadas ao déficit hídrico prolongado.   

A região de estudo ainda é composta, em menor percentagem, por outros tipos 

de vegetação como: áreas de ecótonos (contatos entre tipos de vegetação), entre 

Savana Estépica e Floresta Estacional; área de refúgio vegetacional montano, 

floristicamente diferente do contexto geral da flora da região, de natureza 

predominantemente endêmica; e uma região de Cerrado formado por vegetação 

xerófila (adaptada a solos secos). 

O clima da região de estudo é classificado como Tropical, com temperaturas 

que variam, essencialmente, na faixa de 15ºC a 25ºC. Este se subdivide, de acordo 

com o município, em sub-úmido a seco e semi-árido (SEI, 2004). 
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2.4 Relevo, hidrografia e solo 
 

A região de estudo encontra-se na porção central do cráton do São Francisco, 

denominada Serra Geral do Espinhaço ou Espinhaço Setentrional. Influencia ainda na 

composição do relevo parte da Chapada Diamantina e depressões periféricas (área 

deprimida que aparece na zona de contato entre terrenos sedimentares e o 

embasamento cristalino) e interplanálticas (área de altitude mais baixa em relação à 

dos planaltos que a circundam). A altitude média dos municípios da região é de 635 m 

acima do nível do mar. 

No domínio da Serra Geral do Espinhaço destacam-se duas unidades 

geomorfológicas: (1) Pediplano Cimeiro – localizado em altitudes elevadas (900 a 

1000 m) denominada de Gerais e situadas entre Caetité e Maniaçú; (2) Patamares 

Marginais – representado pelas serras da Jurema e do Pau de Copa, entre Caetité e 

São Timóteo. O Pediplano Sertanejo, entre Lagoa Real, Ibiassucê e Rio do Antônio 

somado as serras residuais compõem os relevos característicos dos processos de 

erosão e intempéries sobre as vertentes montanhosas da região. 

 A região está relacionada ao conjunto de planaltos que constituem o divisor de 

águas da bacia hidrográfica de São Francisco, posicionada a oeste da região de 

estudo, e os rios pertencentes à bacia do alto-médio Rio de Contas, que flui a leste em 

direção ao oceano Atlântico. Estas duas bacias dão suporte ao regime de rios 

intermitentes, que corre durante a época de chuvas, característicos da região em 

conseqüência de seu clima. Os rios Paramirim, do Paulo, e São João, são os 

principais cursos de água situados à montante da região da URA, todos de caráter 

intermitente. O padrão de drenagem dessas águas fluviais é o dendrítico, no qual, seu 

arranjo assemelha-se à distribuição dos galhos de uma árvore e ocorre quando as 

rochas do embasamento (escudo constituído pelas rochas que afloram no ambiente 

desde o começo da formação da crosta terrestre) são homogêneas.   

 O padrão de distribuição dos rios é de controle estrutural geológico, sendo que o 

fluxo de grande parte dos rios que transitam pela região de estudo convergem em 

direção à região central da área de estudo. Tanto da parte oriental (e.g. Córrego do 

Tanque, Córrego dos Veados, Córrego da Vereda, Córrego Cachoeira e do Serrote) 

como da parte ocidental (e.g. Rio São João, Rio São Pedro, Riacho Fundo, Rio do 

Paulo, Córrego do Espigão e do Engenho).  

 O Riacho das Vacas pertencente a Bacia do Rio de Contas e afluente do Riacho 

Fundo, que possui nascente nas vertentes da Serra do Espinhaço Setentrional, se 

posiciona junto a Jazida Cachoeira e possui cabeceira no sopé do Pediplano Cimeiro, 

assim como o Córrego do Engenho, Mangabeiras e Cachoeira. 
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 A precipitação média anual em torno da PULR é de 700 mm, característica de 

regiões semi-áridas. Portanto, a vazão dos rios só se acentua em períodos de chuva.  

 A classificação na literatura dos tipos de solo no âmbito da região de estudo 

ocorre de forma muita restrita. Uma exceção disto, por ser objeto de estudo é a região 

da PULR, que possui seus solos classificados em: Cambissolo eutrófico (horizontes 

pouco espessos e textura argilosa), Latossolo vermelho-amarelo distrófico (com 

profundidade em torno de 1 m e textura argilosa), Podzólico vermelho amarelo-

distrófico (solos profundos com horizonte A de textura arenosa) e solos hidromórficos 

(solos minerais com a presença de horizonte glei).   

 

  

2.5 Geologia 
 

Segundo ARCANJO et al. (1999) & PASCHOLATI et al. (2003) o embasamento 

da região de estudo é formado por rochas do Arqueano/Paleoproterozóico, as 

mineralizações de urânio estão associadas ao Proterozóico Médio e o período do 

Terciário-Quaternário se caracterizou, na região de estudo, por uma tectônica de 

soerguimento flexural (epirogenética), na qual amplas áreas ficaram sujeitas à erosão. 

Na FIG.2.4 mostra-se o mapa das principais unidades geológicas da região de estudo. 

A mineralização uranífera tem um controle eminentemente litológico. O 

principal mineral de urânio é a uraninita, ocorrendo em segundo plano pechblenda e 

uranofano (BRITO et al., 1984; GEISEL SOBRINHO et al., 1980; MATOS et al., 2003; 

RAPOSO & MATOS, 1982; VILLAÇA & HASHIZUME, 1982). A passagem da zona 

mineralizada para a estéril é geralmente brusca e nítida. A extensão dos corpos 

uraníferos varia desde alguns metros até quilômetros; a espessura é variável de 

centímetros até uma centena de metros; a persistência da mineralização foi 

comprovada por sondagem de até 850 metros de extensão em profundidade (BRITO 

et al., 1984; MATOS et al., 2003; VILLAÇA & HASHIZUME, 1982). 

A mineralização uranífera está intimamente associada aos eventos 

metassomáticos, onde o urânio acompanhou primeiro o sódio e depois o cálcio, por 

afinidade iônica, denominando processos de metassomatose cálcio-sódica. Estes se 

desenvolveram em rochas arqueanas/proterozóicas do escudo cristalino, nas 

imediações de estruturas regionais de cisalhamento, de direção N-S. Estão 

relacionadas, pelo menos, a duas fases distintas: fase de formação dos albititos 

(albitização) e fase pós-albitito. O metassomatismo cálcico (fase pós-albitito) é o 

processo recorrente que desempenhou papel decisivo na formação da quase 

totalidade dos depósitos da PULR. Além disso, a ocorrência de mineralização 
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uranífera em epidosito (rocha extremamente cálcica) sugere que a mesma não se 

relaciona obrigatoriamente ao metassomatismo sódico (ALVES & FUZIKAWA, 1984; 

ARCANJO et al., 1999; BRITO et al., 1984; FUZIKAWA et al., 1990; PASCHOLATI et 

al., 2003). 

Existe outra hipótese sobre a gênese dos depósitos uraníferos da PULR, 

apresentadas por FYFE (1979), GEISEL SOBRINHO et al. (1980) & STEIN et al. 

(1980), que se baseia no modelo tectônico chamado de thin-skinned tectonics, descrito 

para a região dos Apalaches, Estados Unidos da América. Resumidamente, essa 

hipótese propõe o acavalamento dos granitos gnaisses arqueanos sobre os 

metassedimentos do Grupo Espinhaço. Nessas condições, a base do bloco superior 

de temperatura mais elevada (500-600 ºC) estaria no topo do bloco inferior, com 

temperatura ambiente. Isso causaria um aquecimento do bloco inferior e os fluidos que 

saturavam os metassedimentos passariam ao estado supercrítico, criando uma 

enorme pressão. Essa pressão provocaria um levantamento do bloco superior 

facilitando a progressão do falhamento de empurrão e também o seu fraturamento 

hidráulico. Os fluidos seriam então injetados ao longo dessas zonas de fraturamento, 

provocando o metassomatismo sódico (no processo de metamorfismo regressivo), 

formando os albititos e a mineralização uranífera. 

Em termos de geocronologia, a região foi submetida a três ciclos tectônicos 

durante os quais as rochas foram rejuvenescidas. Isso inclui os ciclos Guriense/Jequié 

(3000 - 2600 Ma), Transamazônico (2100 - 1800 Ma) e Espinhaço/Brasiliano (1800 - 

500 Ma) dentre os quais o último foi o mais significativo no que diz respeito a 

mineralização da PULR (BRITO et al., 1984; GEISEL SOBRINHO et al., 1980; INB, 

2004; LOBATO et al., 1982).  

Uma avaliação realizada sobre os trabalhos de diversos autores, levou 

ARCANJO et al. (1999) & BRITO et al. (1984) a conclusão de que devido ao caráter 

policíclico da geologia do ambiente (eventos tectônicos, deformações, retromorfismo, 

mobilizações químicas), os diversos dados de geocronologia dos eventos ocorridos na 

região da PULR, por exemplo, durante a cristalização da uraninita, não são tão 

coerentes entre si, permitindo interpretações diferentes. 

Segundo os resultados de um estudo geocronológico U-Pb realizado por 

PIMENTEL et al. (1994), a seguinte seqüência de eventos relata a evolução geológica 

da área da PULR: a) Intrusão do granito São Timóteo (conjunto de granitos da região, 

que por estarem próximos ao distrito de São Timóteo recebem tal nome) há 1.760 Ma; 

b) Alteração hidrotermal, formação dos albititos e da mineralização de Urânio há 960 

Ma e c) Recristalização final, remobilização e perda de Pb nos estágios finais do Ciclo 

Brasiliano há 500 Ma. 
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Por serem considerados resultados deste trabalho os mapas de vegetação, 

solos e da geologia detalhada da região de estudo são mostrados na seção 4.3.1. 
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FIGURA 2.4 - Mapa das principais unidades geológicas da região de estudo com 

coordenadas na projeção UTM (ZONA 23S), modificado de SEI (2004). 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 No levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo utilizou-se uma 

aeronave modelo Islander para transportar um sistema de espectrometria gama 

fabricado pela SAIC-EXPLORANIUM CANADÁ, modelo DIGRS-3001. O volume total 

de cristais dos detectores de Iodeto de Sódio ativados a Tálio foi de 16 l. Fitas 

magnéticas foram empregadas para arquivamento dos dados de taxas de contagem 

das bandas de energia de interesse (40K, 214Bi, 208Tl e CT) registradas durante a 

realização do aerolevantamento. 

As medidas do Programa de Monitoração Ambiental da URA utilizadas neste 

trabalho foram realizadas utilizando-se TLDs (dados de taxa de dose absorvida no ar) 

e equipamentos laboratoriais para as medidas de teores no solo de U e Th totais. 

 

 

3.1 O levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo 
 

A empresa Geofoto S.A., contratada pela NUCLEBRÁS, no ano de 1979, 

executou o levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo. Foram empregadas 

duas técnicas aerogeofísicas: a magnetometria e a espectrometria gama aérea. Na 

primeira mediram-se as variações do campo magnético da região; enquanto que na 

segunda, mediram-se as taxas de contagem, em cps (contagem por segundo), dos 

radionuclídeos naturais 40K, 214Bi e 208Tl, além da taxa de contagem total. Neste 

trabalho serão abordados somente os dados de espectrometria gama aérea.     

Os parâmetros adotados pela Geofoto S.A. para a realização do projeto São 

Timóteo foram: 

 

• Altura nominal de vôo de 150 m; 

• Espaçamento entre as linhas de vôo de 500 m; 

• Linhas de vôo na direção E-W; 

• Intervalo de amostragem dos dados nas linhas de vôo de 1 s, o que 

corresponde a um espaçamento de 60 m; 

• Linhas de controle na direção N-S com espaçamento de 10 Km. 

 

 A FIG.3.1 mostra uma visualização do aerolevantamento do projeto São 

Timóteo e suas características. 
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FIGURA 3.1 - Características do aerolevantamento do projeto São Timóteo. 

 

O levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo abrangeu uma área de 

4.600 Km2 na qual foram realizadas medidas em 150.709 pontos. A região de estudo 

soma 256 linhas de vôo sendo 7 linhas de controle. 

 

 

3.1.1 Seqüência de processamento dos dados de espectrometria gama 
 aérea do projeto São Timóteo 
                                       

 A seguir descreve-se a seqüência de processamento aplicada aos dados de 

espectrometria gama aérea do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, 

conforme indicada no ANEXO B, que aborda o contexto da técnica de espectrometria 

gama aérea. 

 

Pré-processamento 

 

Os dados de espectrometria gama aérea foram pré-processados pela empresa 

Geofoto S.A., também responsável pela execução do aerolevantamento. Foram 

realizadas todas as correções necessárias previstas para a fase de pré-

processamento. 

 

Processamento 

 

A fase de processamento dos dados de espectrometria gama aérea do projeto 

São Timóteo foi realizada pela firma canadense Paterson, Grant & Watson Limited - 
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PGW, com suporte técnico da Geological Survey of Canada – GSC, em convênio com 

a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM. Essa parceria possibilitou a 

realização do projeto denominado de Brazil Airborne Radiometric Mapping Project 

(BARMP), com os seguintes objetivos: aplicação de filtros que subtraíssem, ainda que 

parcialmente, os ruídos encontrados nas linhas de vôo, correspondentes aos dados 

que não condiziam com a geologia do local; e redução dos valores em (cps) das 

bandas de energia do 40K, 214Bi, 208Tl para teores de K em %, eU e eTh em ppm. No 

caso da banda de energia CT os dados em cps foram convertidos em taxa de 

exposição (µR.s-1).        

 

 Retro-calibração (back-calibration) 

  
Somando-se com o aerolevantamento do projeto São Timóteo o BARMP 

aplicou a técnica de retro-calibração para mais de 2,2 milhões de quilômetros de linhas 

de vôo computando-se todos os aerolevantamentos envolvendo espectrometria gama 

realizados no Brasil nos últimos 30 anos (IAEA, 2003). Desta forma, visa-se normalizar 

as medidas de teores ou de exposição gama externa, derivadas das taxas de 

contagem registradas nos levantamentos gama espectrométricos aéreos, para o nível 

da superfície do terreno.  

Os coeficientes de sensitividade, aplicados na EQ.B.8 (ANEXO B), para o 

cálculo estimado dos teores de K, eU e eTh e das medidas de taxa de exposição, 

utilizados no projeto São Timóteo são mostrados na TAB.3.1. 

 

TABELA 3.1 - Coeficientes de sensitividade utilizados no projeto São Timóteo para as 
bandas de energia do 40K, 214Bi, 208Tl e CT obtidos com espectrômetro gama portátil a 

1 m de altura do terreno (GSC, 1997). 

Bandas de Energia 
40K 

cps/%K 
214Bi 

cps/ppm eU 
208Tl 

cps/ppm eTh 
CT 

cps/µR/h 
23 6,6 1,7 55 

 

 Geração das malhas regulares (grids) 

 

O método de interpolação adotado pelo BARMP para definição de cada nó da 

malha regular foi o de mínima curvatura. Adotou-se também o tamanho de 125 m (¼ 

do espaçamento entre as linhas de vôo) para o tamanho da célula da malha regular.  
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 Micronivelamento 

 

O micronivelamento aplicado durante o BARMP seguiu as seguintes etapas: 

 

• Descartaram-se as medidas referentes aos pontos amostrados sobre as 

linhas de vôo cujo valor apontavam para fontes de erro; 

• No ponto de intersecção das linhas de vôo com as linhas de controle foi 

realizado um processo de interpolação entre os dados amostrados 

pontualmente em ambas as linhas, num perímetro próximo, gerando um 

quinto ponto representando o valor da medida no ponto de intersecção; 

• Aplicaram-se três filtros denominados de: co-seno direcional (potência 2), 

Butterworth (passa alta) e Naudy (passa baixa). VASCONCELLOS et al. 

(1994) abordam em seu contexto a conceituação e aplicação de filtros 

geofísicos aplicados no processamento de dados de espectrometria gama 

e magnetometria aérea. 

 

Pós-processamento  

  

 Geração dos mapas de contorno e imagens ternárias 

 

Após a etapa de processamento, executada pelo BARMP, o conjunto de dados 

foi organizado num arquivo georeferenciado de extensão XYZ, onde se associaram às 

medidas de cada ponto a duas coordenadas cartográficas expressas na projeção 

Universal Transversal de Mercator (UTM). As coordenadas limites desse arquivo são 

as mesmas que delimitam a área da região do levantamento. 

Neste ponto entra a utilização do programa Oasis montaj (GEOSOFT INC., 

2002). Criou-se uma base de dados, por meio desse programa, onde o arquivo XYZ 

do projeto São Timóteo foi implementado. Para gerar os mapas de contorno executou-

se um novo processo de geração da malha regular, adotando-se um tamanho de 

célula a ser gerada de 125 m, conforme sugerido por VASCONCELLOS et al. (1994), 

com o método de interpolação de mínima curvatura.    

Gerou-se uma malha regular para cada grandeza de interesse (teores de K, eU 

e eTh e taxa de dose absorvida no ar) utilizando-se a EQ.B.8 (ANEXO B). Entretanto, 

para o cálculo da taxa de dose absorvida no ar utilizou-se também a EQ.A.11 (ANEXO 

A), para conversão dos dados de taxa de exposição nesta grandeza. 
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Foram geradas duas imagens ternárias. Uma mostrando a contribuição relativa 

dos teores superficiais de K, eU e eTh e outra com a contribuição destes para os 

níveis de dose absorvida no ar (mostradas na seção 4.3).  

 

 

3.2 O Programa de Monitoração Ambiental da URA 

 

 Os dados do Programa de Monitoração Ambiental da URA utilizados neste 

trabalho foram obtidos experimentalmente no período de 2001-2003. Para o propósito 

de comparação com os dados de espectrometria gama aérea do projeto São Timóteo 

utilizaram-se: 

 

• Dados de concentração de atividade (Bq.Kg-1) de urânio e tório totais em 

solos com diferentes tipos de cobertura vegetal. Estes dados foram 

extraídos de seis pontos de amostragem georeferenciados (1, 8, 10, 13, 42 

e 46), conforme FIG.3.2. As análises foram realizadas nos laboratórios de 

controle ambiental da INB, em Caldas-MG. Foram empregados métodos 

radioquímicos para separação do radionuclídeo de interesse; 

• Dados de taxa de dose absorvida no ar (nGy.h-1) obtidos de 13 estações de 

monitoramento ambiental. A FIG.3.2 mostra a localização das estações 

ambientais dos TLDs (1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 41, 42, 43, 44, 46 e 299). 

 

 Para os dados de teores de U e Th do PMA da URA obteve-se as médias das 

medidas e seus respectivos erros ao longo do período de amostragem. Já para os 

dados de teores de eU e eTh originários do aerolevantamento (realizado no ano de 

1979) utilizou-se um valor médio nas imagens dos respectivos teores num raio de 

cerca de 50 m ao redor dos “pixels” georeferenciados de coordenadas 

correspondentes aos pontos de amostragem do PMA. Realizou-se este procedimento 

para melhorar a exatidão estatística do resultado do levantamento a ser comparado, 

uma vez que o programa utiliza-se da interpolação das medidas entre os “pixels” para 

geração dos mapas de contorno e, assim, o resultado de apenas um ponto tem erro 

associado muito elevado. 

 Outra comparação foi realizada com os dados de taxa de dose absorvida no ar 

das 13 estações ambientais da URA com os dados de taxa de dose absorvida no ar do 

levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, derivados das medidas de taxa 

de exposição. 
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FIGURA 3.2 - Mapa da localização dos pontos de amostragem 
       do PMA da URA com coordenadas na projeção UTM (zona 23S). 

 

 

3.3 Erro nos dados do levantamento aerogeofísico do Projeto São 
 Timóteo e do PMA da URA 
                              

 No arquivo disponibilizado pela CPRM dos dados de espectrometria gama 

aérea (teores de K, eU e eTh e taxa de exposição) do levantamento aerogeofísico de 

São Timóteo não constam os erros associados a esses dados. Entretanto, no relatório 

do BARMP (GSC, 1997), constam as medidas de espectrometria gama terrestre 

realizadas durante o procedimento de retro-calibração com seus respectivos erros. 

Estes dados são mostrados na TAB.3.2. O sistema de espectrometria gama portátil 

utilizado durante o BARMP foi fabricado pela SAIC-EXPLORANIUM CANADÁ, modelo 

GR-320, 256 canais com um volume total de cristais dos detectores de NaI(Tl) de 0,35 

l. Na época, calibrou-se este sistema para que a partir das taxas de contagem 

registradas para a banda de energia do 40K, 214Bi, 208Tl e CT se obtivessem 

automaticamente medidas em %K, ppm eU, ppm eTh e µR/h, respectivamente. As 

medidas de espectrometria gama terrestre mostradas na TAB.3.2 são da amostragem 

realizada nas 20 áreas selecionadas para o procedimento de retro-calibração durante 
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o BARMP. De acordo com a TAB.3.2 os teores de potássio possuem em média o erro 

percentual mais elevado (±18 %), ao contrário do valor médio de taxa de exposição 

que apresenta o menor (±12 %).   

 

TABELA 3.2 - Dados de teores (%K, ppm eU, ppm eTh) e taxa de exposição (µR/h) 
com seus respectivos erros em porcentagem (entre parênteses) das 20 áreas 
selecionadas durante o Brazil Airborne Radiometric Mapping Project (BARMP)                  

para realização do procedimento de retro-calibração (GSC, 1997). 

Área %K 
(N = 11.940 cps) 

ppm eU 
(N= 2.168 cps)

ppm eTh 
(N = 5.773 cps) 

µR/h 
(N = 127.140 cps)

1 1,2±0,5(41,6) 3,9±0,6(15,3) 15,9±1,6(10,0) 9,0±0,9(10,0) 
2 2,0±0,1(5,0) 3,5±0,2(5,7) 15,5±2,4(15,4) 9,8±0,9(9,1) 
3 1,1±0,4(36,3) 2,5±0,2(8,0) 15,1±1,9(12,5) 7,7±0,6(7,7) 
4 4,3±0,2(4,6) 1,5±0,7(46,0) 13,0±2,3(17,6) 11,3±0,2(1,7) 
5 2,3±0,7(30,4) 2,5±0,3(12,0) 24,8±2,3(9,2) 12,3±1,7(13,8) 
6 1,1±0,2(18,1) 4,5±0,6(13,3) 10,7±2,3(21,4) 7,7±1,2(15,5) 
7 3,7±0,4(10,8) 4,5±0,2(4,4) 13,6±0,5(3,6) 12,4±0,9(7,2) 
 8 3,4±0,5(14,7) 6,0±1,2(20,0) 52,1±12,8(24,5) 24,1±4,3(17,8) 
9 2,7±0,5(18,5) 5,0±1,4(28,0) 36,9±11,1(30) 18,0±4,1(22,7) 

10 3,3±0,4(12,1) 4,4±0,6(13,6) 32,4±5,6(17,2) 17,1±2,1(12,2) 
11 2,8±0,9(32,1) 4,2±0,5(11,9) 24,1±0,8(3,3) 13,9±1,8(12,9) 
12 2,5±0,6(24,0) 2,6±0,4(15,3) 18,0±3,3(18,3) 10,7±1,8(16,8) 
13 0,6±0,1(16,6) 2,2±0,6(27,2) 20,0±4,7(23,5) 8,1±1,6(19,7) 
14 0,3±9,3.10-2(31,0) 3,0±1,1(36,6) 19,6±6,6(33,6) 8,0±2,6(32,5) 
15 2,3±0,7(30,4) 4,7±0,4(8,5) 24,5±2,6(10,6) 13,6±1,8(13,2) 
16 2,7±0,8(29,6) 5,2±0,6(11,5) 33,1±3,1(9,3) 17,0±0,5(2,9) 
17 3,4±0,5(14,7) 7,6±1,8(23,6) 12,8±3,2(25) 13,8±0,8(5,7) 
18 1,4±0,2(14,2) 5,0±1,0(20,0) 21,6±1,5(6,9) 11,6±0,5(4,3) 
19 1,2±0,3(25,0) 4,6±0,4(8,6) 27,7±5,0(18,0) 12,9±2,0(15,5) 
20 2,5±0,3(12,0) 1,7±0,2(11,7) 11,6±1,6(13,7) 8,3±0,8(9,6) 

Valor 
Médio 2,2±0,4(18,0) 4,0±0,7(17,5) 22,2±3,7(16,6) 12,4±1,5(12,0) 

                                          

 No caso do PMA da URA, as incertezas associadas às medidas de taxa de 

dose absorvida no ar realizadas com TLDs provêm de fontes como: escolha do 

material do dosímetro, linearidade, dependência energética, armazenamento e 

manuseio, controle de qualidade, calibração, demora na leitura, estabilidade diante de 

condições climáticas desfavoráveis, ganho da fotomultiplicadora na leitura. 

 Os TLDs utilizados no PMA da URA foram devidamente calibrados no Instituto 

de Engenharia Nuclear (IEN), órgão da CNEN. Os mesmos passaram por testes de 

calibração de acordo com os padrões estabelecidos pelo Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD), também órgão da CNEN. É importante ressaltar que as medidas de 

taxa de dose absorvida no ar oriundas dos TLDs do PMA da URA, ao contrário das 

medidas de taxa de dose absorvida no ar derivadas do aerolevantamento de São 
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Timóteo, onde se utilizou um detector de NaI(Tl), possuem a contribuição da radiação 

de fundo do ambiente. 

 Os erros associados ás medidas de TLDs do PMA da URA não constavam nos 

relatórios de monitoração ambiental utilizados para este trabalho. Baseando-se num 

trabalho realizado por MORAES & DALTRO (2000), onde se obteve medidas de taxa 

de dose absorvida no ar com TLDs (CaF2:Dy), pode-se supor que o erro associado a 

esse tipo de medida é em média de ±17,5 % em torno da média, variando na faixa 0,4-

41 %. No trabalho de MORAES & DALTRO (2000), com a metodologia similar ao 

método de obtenção das taxas de dose do PMA da URA, as medidas foram realizadas 

na altura de 1 m em 23 estações ambientais durante o período de 1994-1997 em 

razão do Programa de Monitoração Ambiental do Centro Tecnológico da Marinha 

(Aramar-SP).   

 O erro associado às análises radioquímicas dos teores de U e Th totais do 

PMA da URA são originários dos relatórios de monitoração ambiental da URA.  

  

 

3.4 Integração dos dados de espectrometria gama aérea com os dados 
 geológicos 
 

Neste trabalho foram confeccionados mapas de diversos temas (Geologia, 

Hidrologia, Relevo e Solos) da região de estudo, utilizando-se o programa MapInfo 

Professional (MAPINFO CORPORATION, 1999), mostrados na seção 4.3.1. Com esta 

medida visou-se à integração das informações implícitas nesses mapas com os mapas 

gerados a partir do Oasis montaj, decorrentes do geoprocessamento dos dados de 

espectrometria gama aérea, realçando as informações que se prestavam ao objetivo 

do estudo. 
 



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo faz-se uma análise global, levando-se em consideração todos os 

resultados obtidos, que no seu contexto aborda: dados de espectrometria gama aérea 

do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, dados do Programa de 

Monitoração Ambiental da URA (PMA da URA) e por fim a integração de todos estes 

dados com as informações fisiográficas e geológicas da área de estudo.  

 

 

4.1 Espectrometria gama aérea do projeto São Timóteo 
 

 De acordo com a seqüência de processamento dos dados de espectrometria 

gama aérea (ver ANEXO B) do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, 

mapas dos teores superficiais de K, eU e eTh e da taxa de dose absorvida no ar foram 

gerados para este trabalho e são apresentados como parte dos resultados nas seções 

4.1.1 e 4.1.2, respectivamente.      

 

 

4.1.1 Distribuição dos teores de K, eU e eTh 
 

 Os teores médios superficiais de K, eU e eTh encontrados para a região de 

estudo foram de: 1,65 %K; 3,02 ppm eU; 18,26 ppm eTh. Segundo IAEA (2003) os 

teores médios de K, eU e eTh encontrados na crosta terrestre variam normalmente 

dentro da seguinte faixa: 2-2,5 %K, 2-3 ppm eU e 8-12 ppm eTh.    

 Utilizou-se o teste de aderência não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov para 

análise da distribuição dos teores de K, eU e eTh. Os histogramas de freqüência dos 

teores de K (FIG.4.1), eU (FIG.4.2) e eTh (FIG.4.3) mostram que: 1) Todas as 

distribuições são do tipo assimétrica positiva; 2) De acordo com o teste de 

Kolmogorov-Smirnov a distribuição do eU pode ser classificada como uma distribuição 

do tipo log-normal unimodal com nível de confiança de 95 %; 3) As distribuições do K 

e do eTh mostram-se aproximadamente como sendo log-normal, ambas com 

comportamento bimodal e limite de confiança de 99 %; 4) Os valores mais elevados 

para os teores de K, eU e eTh ocorrem de forma isolada. 
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FIGURA 4.1 - Resumo estatístico dos dados de teores de K 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
 

 

 
FIGURA 4.2 - Resumo estatístico dos dados de teores de eU 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
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FIGURA 4.3 - Resumo estatístico dos dados de teores de eTh 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
                                         

  O histograma de freqüência da distribuição dos teores de eU na FIG.4.2 mostra 

valores mais próximos da média quando se compara aos teores de K (FIG.4.1) e do 

eTh (FIG.4.3). Pressupõe-se para estes, com distribuições bimodais, que suas 

ocorrências estão associadas a fontes de origem distintas (i.e. áreas com 

características heterogêneas) na região de estudo. Este comportamento pode ser 

analisado também por intermédio do coeficiente de variação calculado para cada 

conjunto de dados de teores de K, eU e eTh, onde se obteve 70,9 %, 57,6% e 66,5%, 

respectivamente, indicando desta forma que os teores de eU encontram-se com 

menor dispersão em torno do valor médio.  

 Mostram-se os mapas dos teores superficiais de K, eU e eTh do levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6, respectivamente. 

Nota-se nestes mapas que a escala que quantifica os teores de K, eU e eTh na área 

de estudo não exibe os teores máximos dos mesmos. Isto ocorre devido a grande 

amplitude apresentada entre o teor mínimo e o máximo para cada conjunto de dados 

de teores, o que leva o programa utilizado (Oasis montaj) a expressar uma faixa de 

valores que ocorre com maior freqüência. 
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FIGURA 4.4 - Mapa da distribuição superficial da concentração de K 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
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FIGURA 4.5 - Mapa da distribuição superficial da concentração de eU 
(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
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FIGURA 4.6 - Mapa da distribuição superficial da concentração de eTh 
(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
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 A TAB.4.1 mostra dados de teores médios de K, eU e eTh em solos de alguns 

países do mundo (UNSCEAR, 1994). Em relação ao K todos os países listados na 

TAB.4.1 mostram-se com valores de teores máximos abaixo do encontrado para a 

região de estudo (7,71 %K). Entretanto, alguns países superam o teor médio de K 

(1,65 %K) da região de estudo, como: Argentina, Irã, Lituânia, Noruega, Suécia, 

Rússia e Portugal, sendo este último o que apresenta o maior teor médio de K, cerca 

de 62 % superior ao da região de estudo. A Rússia e a Estônia apresentam teores 

médios de K similares ao da região de estudo. Em termos de teores de eU os países 

listados na TAB.4.1 que se apresentam com teores médios superiores ao encontrado 

para a região de estudo (3,02 ppm eU) são: Costa Rica, Noruega, Suíça, Bulgária e 

Portugal. O Cazaquistão, Egito e Irlanda são países com teores médios de eU 

praticamente equivalentes ao da região de estudo deste trabalho. A China apesar de 

não apresentar um teor médio de eU acima daquele encontrado para região de estudo 

mostra uma faixa de valores considerável, variando de 0,16 a 55,87 ppm eU, sendo 

este intervalo mais amplo do que o da região de estudo (0,02-23,12 ppm eU). No caso 

do eTh, todos os países mostram valores distribuídos dentro da faixa de resultados 

obtidos para a região de estudo (0,39-103,76 ppm eTh). Entretanto, o teor médio de 

eTh obtido para a região de estudo (18,26 ppm eTh) supera o de todos os países 

listados na TAB.4.1, sendo a Índia o país com teor médio de eTh mais próximo (15,76 

ppm eTh). A China com teor máximo de eTh de 88,67 ppm eTh é o país que mais se 

aproxima do teor máximo de eTh obtido para a região de estudo (103,76 ppm eTh). 

Ressalta-se que os teores médios de K, eU e eTh para os países listados na TAB.4.1 

não são representativos necessariamente de regiões consideradas de radioatividade 

natural elevada.  

 Os teores médios de eU (14,70±8,56 ppm eU) e de eTh (89,75±21,4 ppm eTh) 

obtidos para região de Poços de Caldas-MG (AMARAL et al., 1992), onde foram 

localizadas anomalias radioativas naturais, mostram-se superiores aos da região de 

estudo deste trabalho, cerca de cinco vezes maior para ambos. 
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TABELA 4.1 - Concentrações no solo de K, eU e eTh em alguns países do mundo, 
modificado de UNSCEAR (1994). 

Concentração no Solo 
%K ppm eU ppm eTh Região 

Mín-Média-Máx Mín-Média-Máx Mín-Média-Máx 
Área de estudo  
deste trabalho  0,03-1,65-7,71 0,02-3,02-23,12  0,39-18,26-103,76 

África Algéria  
Egito 

 0,21-1,18-3,67 
 0,09-1,02-2,08 

 0,16-2,43-8,91 
 0,49-3,00-9,72 

 0,49-6,16-34,48 
 0,49-4,43-23,65 

América 
do Norte 
e Central 

Costa Rica 
Estados Unidos 

 0,02-0,45-1,21 
 0,32-1,18-2,24 

 0,89-3,72-10,53 
 0,32-2,83-11,34 

 0,25-2,71-10,34 
 0,99-8,62-32,02 

América 
do Sul Argentina  1,73-2,08-2,40   

Leste 
da 

Ásia 

China 
Índia  

Japão 
Cazaquistão 

 0,03-1,41-5,75 
 0,12-1,28-2,43 
 0,05-0,99-3,16 
 0,32-0,96-3,83 

 0,16-2,67-55,87 
 0,57-2,35-6,56 
 0,16-2,35-4,78 
 0,97-3,00-9,72 

 0,25-10,10-88,67 
 3,45-15,76-39,41 
 0,49-6,90-21,67 

 2,46-14,78-54,19 
Oeste 

da 
Ásia 

Irã  
Síria 

 0,80-2,04-3,13 
 0,28-0,86-2,49 

 
 0,81-1,86-5,18 

 1,23-5,42-10,34 
 2,46-4,93-7,88 

Norte  
da 

Europa 

Dinamarca 
Estônia 
Lituânia  
Noruega 
Suécia 

 0,77-1,47-1,95 
 0,45-1,63-3,58 
 1,12-1,92-2,72 

2,72(Média) 
 1,79-2,49-3,67 

 
0,24-1,30-2,43 

4,05(Média) 

 1,97-4,68-7,39 
 1,23-6,65-14,53 
 2,22-6,16-11,33 

11,08(Média) 
 3,45-10,34-23,15 

Oeste 
da 

Europa 

Alemanha 
Irlanda 
Suíça 

Reino Unido 

0,13-4,28(Mín-Máx)
0,13-1,12-2,56 
 0,13-1,18-3,19 
0-10,22(Mín-Máx) 

0,89-26,72(Mín-Máx) 
 0,65-3,00-9,72      
0,81-3,24-12,15 

0,16-26,72(Mín-Máx) 

1,72-33,00(Mín-Máx) 
 0,74-6,40-14,78 
 0,99-6,16-17,24 

0,25-44,33(Mín-Máx) 

Leste  
da 

Europa 

Bulgária 
Hungria 
Polônia 
Rússia 

0,13-1,28-2,56 
0,25-1,18-1,82 
0,35-1,31-3,10 
0,32-1,66-4,47 

 0,65-3,24-15,38 
 0,97-2,35-5,34 
 0,40-2,11-9,72 

 0-1,54-5,43 

 1,72-7,39-39,41 
 2,96-6,90-11,08 
 0,99-5,17-18,97 
 0,49-7,39-19,46 

Sul 
da 

Europa 

Albânia 
Grécia 

Portugal 
Espanha 

 0,05-1,15-3,67 
 0,04-1,15-5,02 
 0,70-2,68-3,93 
 0,08-1,50-5,27 

 0,49-1,86-7,77 
 0,08-2,02-19,43 
 2,11-3,97-6,64 

 0,99-5,91-39,41 
 0,25-5,17-46,80 

 5,42-12,56-24,63 
 0,49-8,13-51,72 
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4.1.2 Distribuição da dose absorvida no ar 
 

 A taxa média de dose absorvida no ar obtida no levantamento aerogeofísico do 

projeto São Timóteo é de 61,08 nGy.h-1 (sem contribuição da radiação cósmica), 

conforme mostra a TAB.4.2. Além do cálculo da taxa de dose em razão da banda de 

energia CT do aerolevantamento, utilizando-se os fatores de conversão de teores de K, U 

Th mostrados na TAB.B.2 (ANEXO B) computou-se a contribuição de cada banda de 

energia (40K, 214Bi, 208Tl) para as taxas de dose absorvida no ar, conforme mostra a 

TAB.4.2. Baseando-se neste cálculo, a banda de energia do 208Tl (28,23 nGy.h-1), seguida 

pela do 40K (13,34 nGy.h-1) e posteriormente pela do 214Bi (10,63 nGy.h-1), contribuem em 

ordem decrescente para os níveis de dose absorvida no ar da região de estudo.   

 Por outro lado, devido ao elevado grau de incerteza associada a estas medidas, 

decorrente de problemas de calibração e de ruído no sistema de detecção, assim como 

de limitações da premissa do equilíbrio secular nas séries do U e do Th, a contribuição 

individual dos radionuclídeos para a dose pode variar espacialmente de forma acentuada.  

 

TABELA 4.2 - Contribuição do 40K e das séries do 238U e 232Th na taxa de                        
dose absorvida no ar - Levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo. 

Taxa de dose absorvida no ar (nGy.h-1) 
 N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

40K 148.033 0,24 62,54 13,34 9,50 
238U 148.017 0,06 81,36 10,63 6,13 

232Th 149.978 0,60 160,44 28,23 18,80 
CT 150.685 0,01 274,75 61,08 36,22 

               
 O teste de aderência não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov aplicado para os 

dados de taxa de dose absorvida no ar mostra que a distribuição que mais se aproxima 

para estes dados é uma log-normal multimodal com nível de confiança de 99 %, conforme 

mostra a FIG.4.7. 

 Segundo UNSCEAR (1994) a taxa de dose absorvida no ar em razão da radiação 

cósmica para a região de estudo deste trabalho é de 30 nGy.h-1. Portanto, estima-se que 

a taxa média de dose absorvida no ar derivada da banda de energia CT do levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo somada a contribuição da radiação cósmica é de 

91,08 nGy.h-1. Este valor supera em 54 % o valor médio estimado para a taxa de dose 

absorvida no ar mundial para ambientes exteriores, com contribuição da radiação de 
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fundo, que é de 59 nGy.h-1 (UNSCEAR, 1994), variando por país no intervalo de 18 a 93 

nGy.h-1. 

       

 
FIGURA 4.7 - Resumo estatístico dos dados de taxa de dose absorvida no ar 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
 

 A TAB.4.3 de UNSCEAR (1994) mostra medidas de taxa de dose absorvida no ar 

para alguns países com contribuição da radiação de fundo. Os países da América do Sul 

(Chile e Paraguai) listados na TAB.4.3 mostram-se com valores médios de taxa de dose 

abaixo daquele estimado para região de estudo (91,08 nGy.h-1), com 51 e 46 nGy.h-1, 

respectivamente. Entretanto, com exceção da Austrália, que mostra uma taxa média de 

dose absorvida no ar (93 nGy.h-1) próxima da estimada para região de estudo, todos os 

países listados na TAB.4.3 mostram-se com valores médios de taxa de dose absorvida no 

ar menores do que o obtido para a região de estudo.       

 Áreas consideradas com níveis elevados de radioatividade natural no Brasil, onde 

foram realizadas medidas externa de radiação gama (Kerma e dose absorvida no ar) a 1 

m do solo, são mostradas na TAB.4.4. Em áreas urbanas do Planalto de Poços de Caldas 

(região que mais se assemelha a região de estudo deste trabalho por ser uma área de 

intrusão vulcânica alcalina) os valores médios de taxa de Kerma no ar, sem contribuição 

da radiação de fundo, determinados por SACHETT (2001) (média variando entre 98-144 

nGy.h-1) são superiores ao encontrado para a região de estudo deste trabalho (61,08 

nGy.h-1). Paralelamente, áreas cujo elevado nível de radioatividade se deve as areias 
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monazíticas (compostas por minerais ricos em Th) como são as praias de Ilha Grande-RJ 

possuem uma faixa de valores médios, somada a contribuição da radiação de fundo, 

variando entre 63 e 125 nGy.h-1, que inclui a taxa de dose média encontrada para a região 

de estudo deste trabalho (91,08 nGy.h-1). A TAB. 4.5 mostra taxas de dose em regiões de 

radioatividade natural elevada fora do Brasil. Os valores médios de taxa de dose 

absorvida no ar mostrados na TAB.4.5 são todos superiores ao obtido para a região de 

estudo, porém em alguns países (e.g. Suíça, Egito) a faixa de valores de dose está dentro 

da obtida para a região de estudo.  
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TABELA 4.3 - Taxa de dose absorvida no ar de alguns países com contribuição da 
radiação de fundo, modificado UNSCEAR (1994). 

Taxa de dose absorvida no ar (nGy.h-1) Região 
Mínimo-Média-Máximo 

Região de estudo deste trabalho 30-91-304 
Algéria 20-70-133 África Egito 8-32-93 
Canadá 43-63-101 

Cuba 26-42-53 
México 42-78-140 América do Norte 

Estados Unidos 14-47-118 
Chile 21-51-83 América do Sul Paraguai 38-46-53 
China 2-62-340 
Índia 20-56-1100 

Japão 21-53-77 Leste da Ásia 

Cazaquistão 10-63-250 
Irã 36-71-130 Oeste da Ásia Síria 52-59-67 

Dinamarca 35-52-70 
Estônia 14-59-230 
Lituânia 36-58-85 
Noruega 20-73-1200 

Norte da Europa 

Suécia 40-56-500 
Áustria 20-43-150 
Bélgica 13-43-80 
França 10-68-250 

Alemanha 4-50-350 
Irlanda 1-42-180 
Suíça 15-45-120 

Oeste da Europa 

Reino Unido 8-34-89 
Bulgária 48-70-96 
Hungria 15-61-130 
Polônia 18-45-97 Leste da Europa 

Rússia 12-65-102 
Albânia 20-71-350 
Grécia 30-56-109 
Itália 3-74-228 

Portugal 4-84-230 
Eslovênia 4-56-147 

Sul da Europa 

Espanha 40-76-120 
Oceania Austrália 93(Média) 
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TABELA 4.4 - Medidas externas de radiação gama em regiões consideradas com níveis 
de radioatividade natural elevada. 

Grandeza Local Min-Máx (Média) Referência 

Águas da Prata -SP 80-164 (105) 

Andradas-MG 67-156 (98) 

Caldas-MG 95-220 (128) 

Planalto de Poços(1) 
de Caldas 

(áreas urbanas) 
Poços de Caldas-MG 93-245 (144) 

 

Taxa de 
Kerma no ar  

(nGy.h-1) 

 Guarapari – ES(1) 

(áreas urbanas) 
25-5463 (89) 

(SACHETT, 
2001) 

Praia Preta 54-228 (125) Taxa de 
dose 

absorvida no 
ar 

(nGy.h-1) 

Ilha Grande – RJ(2) 

(areias monazíticas) Praia Dois Rios 39-110 (63) 

(FREITAS 
& 

ALENCAR, 
2004) 

(1)Sem contribuição da radiação de fundo. (2)Com contribuição da radiação de fundo. 

 
TABELA 4.5 - Taxa de dose absorvida no ar, com contribuição da radiação de fundo,          

em áreas de países com níveis elevados de radioatividade natural,                                    
modificado de UNSCEAR (1994). 

Taxa de dose absorvida 
no ar (nGy.h-1) 

País Área Características da área 
Média Mín-Máx 

China Yangjiang 
Quangdong Partículas Monazíticas 370  

Egito Delta do Rio Nilo Areias Monazíticas  20-240 

França Região Central 
Sudoeste 

Granitos, xistos, 
arenitos,  

Minerais de urânio 
 20-400 

10-10000 

Índia Kerala e Madras Delta 
do Rio Ganges Areias Monazíticas 1800 

 
200-4000 
260-440 

Irã Ramsar 
Mahallat 

Água de Lençol 
Freático  70-17000 

800-4000 

Itália 

Lazio 
Campania 

Orvieto 
Sul da Toscana 

Solo Vulcânico 

180 
200 
560 

 

 
 
 

150-200 
Niue Island Pacifico Solo Vulcânico  1100 (Máx) 

Suíça Tessin, Alps, Jura Gnaisses, 226Ra em 
solos calcários  100-200 
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 O mapa da taxa de dose absorvida no ar para região do levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo, sem a contribuição da radiação de fundo, é 

mostrado na FIG.4.8. 
 

 
FIGURA 4.8 - Mapa da distribuição superficial da taxa de dose absorvida no ar 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
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4.2 Comparação com a monitoração ambiental 
 

Na seção 4.2.1 tenta-se realizar um estudo comparativo entre as medidas de 

teores de urânio e tório do PMA da URA e as medidas de teores urânio (eU) e tório 

(eTh) derivadas das taxas de contagem do levantamento aerogeofísico do projeto São 

Timóteo. Além disso, na seção 4.2.2, as medidas de taxa de dose absorvida no ar 

obtidas com TLDs no PMA da URA e as medidas de taxa de dose absorvida no ar do 

levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo derivadas das taxas de contagem 

obtidas na banda de energia CT também são comparadas.  
 

 

4.2.1 Radionuclídeos no solo 
 

 As medidas de teores de urânio (eU) e tório (eTh) do aerolevantamento e as do 

PMA da URA nos seis pontos de medida (FIG.3.2) são mostradas na TAB.4.6, 

TAB.4.7, TAB.4.8 e TAB.4.9. Nota-se que tanto os teores médios de urânio quanto os 

de tório do PMA da URA mostram-se superiores aos do aerolevantamento do projeto 

São Timóteo em todos os seis pontos considerados. Porém, em média, as medidas 

dos teores de urânio comparadas mostraram-se mais afastadas entre si do que as de 

tório. Isto pode ser observado no gráfico da FIG.4.9 e da FIG.4.10.   

Ao comparar-se os resultados de U e Th obtidos pelos dois métodos, há que se 

levar em conta que estes fornecem concentrações de radionuclídeos nos solos obtidas 

de forma bastante diferente. O aerolevantamento se baseia na detecção da energia de 

raios-gama emitidos dos primeiros metros do solo, sendo influenciado pela interação 

da radiação com o solo, com o ar e com o próprio detector. Por outro lado, os dados 

do PMA são obtidos a partir da amostragem de solos, realizada através da remoção 

da camada superficial (5 cm) de um transecto com 0,5 m2 de área, com o objetivo de 

se avaliar a deposição dos aerossóis e, por isso, registra-se teores mais elevados. 

Outra questão importante, é que a comparação se dá entre áreas coincidentes e não 

ponto a ponto, o que produz uma variabilidade espacial intrínseca a cada conjunto de 

dados. 

  Nos ponto 1 e 8, os teores médios de urânio e tório do PMA da URA são 

aqueles onde as medidas do PMA da URA e do aerolevantamento mais se distanciam. 

O ponto 1 está situado numa área próxima ao povoado de Maniaçú, e talvez por este 

fato, o fluxo de raios gama foi parcialmente bloqueado devido à blindagem promovida 

pela cobertura de asfaltos e casas na região, fato que não influencia o resultado do 

PMA. O tório, por sua vez, tem teor médio do PMA no ponto 8 cerca de 40 % superior 
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ao do aerolevantamento, o que pode ser considerado como devido à incerteza das 

medidas. Os pontos 8, 10 e 46 estão situados em áreas que recebem aporte 

atmosférico da cava da mina, sendo que as medidas de teores de urânio do PMA da 

URA nestes pontos chegam a ser 100 % superiores às do aerolevantamento, 

refletindo as diferenças metodológicas descritas acima.  

 No ponto 13, situado próximo ao portão de entrada da instalação, os teores 

médios de urânio e tório do PMA da URA mostram-se cerca de 23 % superiores aos 

do aerolevantamento. No ponto 42, localizado fora da área de influência direta da 

instalação, tanto os teores médios de urânio quanto os de tório, quando comparados, 

mostram uma melhor concordância.  

 A proximidade entre os valores médios dos teores de tório na maior parte das 

áreas comparadas pode estar ocorrendo em razão do seu comportamento 

geoquímico, geralmente apresentando baixa taxa de remobilização ao longo do tempo, 

o que contribui para não alterar seus padrões de distribuição espacial. Isto pode ser 

observado no cômputo da média geral dos teores obtidos para o PMA da URA e para 

o aerolevantamento, que no caso do tório estão dentro da mesma faixa, conforme 

TAB.4.8 e TAB.4.9. Deve-se observar também que tanto para os teores de urânio, 

quanto para os de tório comparados em cada área, às medidas se apresentaram 

sempre na mesma ordem de grandeza. 

 

TABELA 4.6 - Teores de urânio nos pontos de medida 
(1, 8, 10, 13, 42, 46) - PMA da URA. 

Teor de Urânio (ppm) 
Pontos N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Erro 

1 4 4,84 8,22 6,12 ±1,22 
8 6 3,60 9,32 6,93 ±1,40 

10 7 3,23 11,80 7,83 ±1,60 
13 4 2,40 7,40 5,86 ±1,20 
42 6 1,80 8,04 5,50 ±1,12 
46 4 3,50 7,70 6,10 ±1,21 

Geral 31 1,80 11,80 6,40 ±1,30 
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TABELA 4.7 - Teores de urânio (eU) estimados nos pontos de medida 
(1, 8, 10, 13, 42, 46) - Aerolevantamento. 

Teor de Urânio (ppm eU) 
Pontos N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

1 10 1,62 1,70 1,65 0,02 
8 10 3,63 3,80 3,71 0,05 

10 10 3,10 3,20 3,13 0,02 
13 10 3,80 3,84 3,80 0,03 
42 10 4,41 4,42 4,41 0,00 
46 10 2,60 2,70 2,63 0,04 

Geral 60 1,62 4,42 3,22 1,00 

 
 

TABELA 4.8 - Teores de tório nos pontos de medida 
(1, 8, 10, 13, 42, 46) - PMA da URA. 

Teor de Tório (ppm) 
Pontos N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Erro 

1 4 30,5 39,50 36,92 ±7,40 
8 8 20,5 52,5 26,90 ±5,37 

10 7 13,80 23,00 18,60 ±3,71 
13 4 19,90 36,30 31,30 ±6,30 
42 6 20,10 37,10 27,60 ±5,52 
46 4 30,5 34,60 31,30 ±6,24 

Geral 33 19,90 39,50 28,80 ±5,80 
                                                             
                                                           

TABELA 4.9 - Teores de tório (eTh) estimados nos pontos de medida 
(1, 8, 10, 13, 42, 46) - Aerolevantamento. 

Teor de Tório (ppm eTh) 
Pontos 

 
N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

1 10 23,50 24,01 23,74 0,18 
8 10 15,20 15,51 15,33 0,12 

10 10 15,40 15,50 15,44 0,04 
13 10 20,30 20,80 20,54 0,16 
42 10 22,51 22,61 22,56 0,03 
46 10 19,71 20,20 19,94 0,16 

Geral 60 15,20 24,01 19,60 3,53 
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FIGURA 4.9 - Concentrações de urânio medidas nos pontos de medida 
                   (1, 8, 10, 13, 42, 46) do PMA da URA e medidas correspondentes obtidas 

no aerolevantamento do projeto São Timóteo. 
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FIGURA 4.10 - Concentrações de tório medidas nos pontos de medida                      

(1, 8, 10, 13, 42, 46) do PMA da URA e medidas correspondentes obtidas  
no aerolevantamento do projeto São Timóteo. 
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4.2.2 Exposição externa (TLD) 
 

 Nos relatórios do PMA da URA consta um número maior de pontos de 

amostragem utilizados para medidas de taxa de dose absorvida inseridos na área do 

levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, quando se compara a quantidade 

de pontos utilizados para amostragem de teores de urânio e de tório, sendo um total 

de 13 pontos. As medidas de dose absorvida no ar do PMA da URA, com contribuição 

da radiação de fundo, para cada um dos treze pontos de amostragem, são mostradas 

na TAB.4.10. Já as medidas de dose absorvida no ar, com contribuição da radiação de 

fundo (radiação cósmica), estimadas para o levantamento aerogeofísico do projeto 

São Timóteo são mostradas na TAB.4.11. 

 

TABELA 4.10 - Medidas de taxa de dose absorvida no ar, com contribuição da 
radiação de fundo, nos pontos de medida (1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 41, 42, 43, 44, 46, 299)                    

do PMA da URA. 

Taxa de dose absorvida no ar (nGy.h-1) 
Pontos N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

1 8 45,66 100,46 85,61 18,26 
5 7 71,91 100,45 90,18 9,132 
7 8 107,30 150,68 136,98 13,69 
8 8 47,94 92,46 78,76 19,40 
9 8 68,49 101,59 87,89 11,41 

10 8 45,66 101,59 79,90 22,83 
13 8 71,91 100,45 91,32 9,132 
41 8 68,49 100,45 87,89 11,41 
42 8 71,91 99,31 91,32 7,99 
43 6 45,66 90,18 57,07 18,26 
44 4 45,66 92,46 74,50 22,6 
46 8 69,63 107,30 92,46 11,41 

299 4 35,40 68,50 49,00 14,00 
Geral 93 35,40 150,68 84,83 20,68 
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TABELA 4.11 - Medidas de taxa de dose absorvida no ar, com contribuição da 
radiação de fundo (radiação cósmica), estimadas nos pontos de medida                                        

(1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 41, 42, 43, 44, 46, 299) - Aerolevantamento. 

Taxa de dose absorvida no ar (nGy.h-1) 
Pontos N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

1 12 71,04 79,00 74,76 2,68 
5 9 95,30 99,36 96,94 1,29 
7 9 171,48 183,52 177,02 3,96 
8 9 82,45 100,33 93,09 5,68 
9 9 100,10 113,41 105,98 4,09 

10 12 92,90 100,25 96,45 2,18 
13 9 110,98 120,93 115,18 3,31 
41 9 109,35 143,01 111,48 1,26 
42 12 113,98 120,92 117,50 2,31 
43 12 76,71 87,08 81,14 3,5 
44 9 57,00 65,24 61,72 2,54 
46 12 87,65 95,40 89,81 2,28 

299 9 71,85 83,10 77,58 3,81 
Geral 132 57,00 183,52 102,20 30,68 

 

  

 O gráfico da FIG.4.11 mostra os valores médios de taxa de dose absorvida no 

ar para cada ponto de amostragem do PMA da URA e do levantamento aerogeofísico 

do projeto São Timóteo. 
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FIGURA 4.11 - Gráfico dos valores médios das taxas de dose absorvida no ar  

inerentes ao PMA da URA, utilizando-se TLDs, e ao aerolevantamento                       
do projeto São Timóteo, utilizando-se detectores de NaI(Tl). 
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 As taxas médias de dose absorvida no ar do PMA da URA nos pontos 1 e 44, 

circunscritos pelos povoados de Maniaçú e Lagoa Real, respectivamente, mostram-se 

superiores as estimadas para o aerolevantamento do projeto São Timóteo. No ponto 1 

esta superioridade é de 15 % e para o ponto 44 é de cerca de 21 %. Os pontos de 

amostragem do PMA da URA 5, 8, 9, 10 e 46 estão localizados na direção preferencial 

dos ventos da cava da mina (anomalia 13 - FIG.2.1) sujeitos ao transporte de aerossol 

contendo urânio ou de radionuclídeos emissores de raios gama relevantes no cômputo 

da taxa de dose absorvida no ar. Nota-se que nos pontos 8, 9 e 10, distantes 

aproximadamente 1,7 Km da cava da mina, as taxas médias de dose do 

aerolevantamento são superiores às do PMA da URA numa faixa de 18 a 21 %, 

enquanto que nos pontos 5 e 46, distantes aproximadamente 7,5 Km da cava da mina, 

a diferença entre as taxas médias de dose absorvida no ar do aerolevantamento e do 

PMA da URA no ponto comparado é menor que 3 %.  

O ponto de amostragem 13 do PMA da URA está localizado na área de 

transporte e britagem do minério da instalação nuclear da URA, entretanto não se 

encontra posicionado na direção preferencial dos ventos da cava da mina. Este ponto 

é o que se encontra mais próximo da URA. A taxa média de dose absorvida no ar 

estimada para o aerolevantamento nesse ponto é de 115,18 nGy.h-1, sendo 26 % 

superior ao valor médio das medidas do PMA da URA nesse ponto. O fato de que as 

medidas de taxa de dose absorvida no ar dos TLDs, em média, não serem superiores 

às do aerolevantamento na área mais próxima a instalação nuclear da URA está 

caracterizando possivelmente que as atividades de mineração não estão contribuindo 

para o aumento dos níveis de dose nessa região. 

O ponto de amostragem 7 do PMA da URA encontra-se localizado numa das 

áreas em que as medidas decorrentes da técnica de espectrometria gama aérea 

registram os maiores níveis de dose obtidos na região de estudo. Um fator 

preponderante na avaliação desta medida é que a área onde se situa este ponto é 

caracterizada como uma região de descarga de vários córregos (e.g. córrego 

cachoeirinha, córrego do morro, córrego do barbeiro etc.), servindo como um depósito 

para os diversos tipos de materiais transportados pelos rios circunvizinhos, e 

conseqüentemente materiais ricos em radionuclídeos naturais. Além disso, esta área 

foi caracterizada pelas elevadas taxas de dose em razão do 222Rn (CARMO, 2005) 

relacionada à deposição de sedimentos contendo elevadas atividades de U e 226Ra, 

conforme mostra a TAB.4.12. A taxa média de dose absorvida no ar estimada nesse 

ponto para o aerolevantamento é de 177,02 nGy.h-1, sendo cerca de 29 % superior ao 

valor médio de taxa de dose do PMA da URA para esse ponto. A FIG.4.12 

contextualiza a descrição da área supracitada onde o ponto de amostragem 7 do PMA 
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da URA está situado. A FIG.4.12 é um recorte do mapa da distribuição superficial da 

taxa de dose absorvida no ar do projeto São Timóteo (FIG.4.8) integrada a hidrologia 

da área circunvizinha ao ponto 7. 

 

TABELA 4.12 - Valores médios de concentração de atividade (Bq.Kg-1) de U 
(urânio total) e 226Ra em amostras de sedimentos do                                                    
PMA da URA próximas do ponto de amostragem 7. 

Ponto U 226Ra 

1 162,7 ± 32,6 122,3 ± 8,2 

9 280,5 ± 56,1 147,5 ± 3,4 

46 131,4 ± 26,3 151,3 ± 25,8

 

 

 

 

FIGURA 4.12 - Mapa da localização do ponto de amostragem 7 do PMA da 
URA integrado aos corpos hídricos circunvizinhos e a distribuição superficial da taxa 

de dose absorvida no ar - coordenadas UTM zona 23S. 
 

Os pontos de amostragem 41, 42 e 43 do PMA da URA estão localizados na 

parte oriental da instalação nuclear da URA, contrários a direção preferencial dos 

ventos da cava da mina e registram em média taxas de dose absorvida no ar inferiores 

as estimadas para o aerolevantamento do projeto São Timóteo. Os pontos 42 e 43 

estão situados próximos às margens do Riacho Fundo (em solos argilosos) e com 

taxas médias de dose absorvida no ar estimadas para o aerolevantamento de 117,50 

Ponto 7
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e 81,14 nGy.h-1, respectivamente. Este último valor médio de taxa de dose absorvida 

no ar, registrado no ponto 43, chega a ser superior ao do PMA da URA cerca de 42 %. 

A taxa média de dose absorvida no ar estimada no ponto 41 para o aerolevantamento 

é de 111,48 nGy.h-1, superior em 26 % ao valor médio de taxa de dose absorvida do 

PMA da URA para esse ponto.  

O ponto de amostragem 299 do PMA da URA localizado “indoor”, ou seja, em 

uma das dependências da residência dos funcionários da instalação nuclear da URA 

registra a menor taxa de dose média, dentre os pontos de monitoração da URA, com 

49 nGy.h-1. Conseqüentemente, em virtude de sua localização, é neste ponto que 

ocorre a maior diferença entre a taxa média de dose absorvida no ar do PMA da URA 

e do aerolevantamento do projeto São Timóteo, sendo está última, superior cerca de 

58 % a primeira. 

A comparação realizada entre as medidas do aerolevantamento e do PMA 

revelou que a espectrometria gama obteve em grande parte maiores valores de dose 

absorvida que os TLDs. Isto, possivelmente se deve ao fato de que os valores de 

dose, quando considerada a contribuição da radiação cósmica (UNSCEAR, 1994), têm 

uma incerteza associada muito elevada, uma vez que a mesma é estimada para 

grandes áreas geográficas, não levando em consideração possíveis variações locais. 

Uma vez que, segundo norma do instituto americano de padronização (KLEMIC et al., 

1995), variações de até 30 % entre medidas de campo em dosimetria ambiental são 

consideradas satisfatórias, pode-se concluir que a maior parte dos resultados obtidos 

dos pontos comparados está distribuído dentro deste padrão. Por outro lado, procurou-

se também interpretar possíveis razões ambientais para estas variações nos pontos 

onde a comparação obteve diferenças superiores a 30 %.    

O ponto 43 pode estar sendo influenciado pela umidade de solos argilosos do 

Riacho Fundo, que possibilitam a retenção de grande quantidade de água e 

provavelmente se tornam responsáveis pela obstrução do fluxo de raios gama 

provenientes do solo e que seriam normalmente registrados no volume dos TLDs, fato 

este que não foi detectado na época do aerolevantamento. A provável causa desta 

discrepância entre os valores de dose das duas medidas no ponto 299 é a blindagem 

proporcionada pelo material de construção da casa onde se encontra o TLD, uma vez 

que a mesma não existia quando da realização do aerolevantamento.    

 No geral, as medidas de taxa de dose absorvida do PMA da URA mostram-se 

na mesma ordem de grandeza das medidas provenientes do levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo. 
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4.3 Correlação com a geologia e hidrologia 
 

A seguir, na seção 4.3.2 tenta-se verificar a influência dos processos geo-

ambientais no comportamento das medidas de espectrometria gama aérea realizadas 

no projeto São Timóteo. 

 

 

4.3.1 Principais unidades geológicas e cursos d`água da região do 
 levantamento 
  

 Com base em BARBOSA & DOMINGUEZ (1995) as unidades geológicas 

situadas na região de estudo foram divididas em 22 grupos (FIG.4.13) definidos a 

seguir: 
 

• G1 - (Arqueano e Proterozóico Inferior/Bloco do Gavião Paramirim) Complexo 

vulcano-sedimentar Ibitira-Brumado: metamáficas e ultramáficas, formações 

ferríferas, meta-carbonatos e cherts. Os seguintes cursos d`água cruzam a 

unidade geológica G1: Riacho Iguatemi e Rio São João. 

• G2 - (Arqueano e Proterozóico Inferior/Bloco do Gavião Paramirim) Complexo 

metassedimentar Licínio de Almeida: formações ferríferas e manganesíferas, 

cherts, mármores e mica-xistos. 

• G3 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Borda Leste) 

Formação Bom Retiro: quartzitos com estratificação cruzada de grande porte. 

• G4 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Borda Leste) 

Formação Mosquito: biotita-xistos com intercalações de quartzitos. Os 

seguintes cursos d`água passam pela unidade geológica G4: Riacho do Alegri 

e Rio São João. 

• G5 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Serra Geral) 

Formação Salto: conglomerados e quartzitos finos com estratificação cruzada 

de grande porte. Os seguintes cursos d`água foram identificados na unidade 

geológica G5: Riacho do Alegri e Rio São João. 

• G6 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Serra Geral) 

Formação Sítio Novo: quartzitos sericíticos com níveis subordinados de filitos. 

O Rio São João é o único corpo d`água a compor esta unidade geológica. 

• G7 - (Arqueano/Bloco Jequié) Ortognaisses granulitizados com raras 

supracrustais e migmatitos granulíticos dos Blocos de Jequié e Guanambi, 
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migmatitos com supracrustais do Gavião. O Rio São João é o único corpo 

d`água a compor esta unidade geológica. 

• G8 - (Arqueano/Bloco do Gavião) Ortognaisses da fácies anfibolito, às vezes 

migmatizados do Bloco do Gavião. Os seguintes cursos d`água foram 

identificados na unidade geológica G8: Rio São João, Rio São Pedro, Riacho 

Cana-Brava, Riacho de Iguatemi, Rio do Paulo e Riacho do Alegri. 

• G9 - (Proterozóico Inferior) Granitos e álcali-granitos das regiões de Pé de 

Serra de Contendas e Paramirim. O Rio do Paulo e seus afluentes compõem 

esta unidade geológica. 

• G10 - (Proterozóico médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Chapada 

Diamantina) Formação Tombador não dividida: arenitos grossos a finos. O Rio 

Taquari e seus afluentes compõem esta unidade geológica. 

• G11 - (Proterozóico Médio/Complexo Lagoa Real) Granitos, monzonitos e 

sienitos gnaissificados com anfibólio e biotita. Os seguintes cursos d`água 

foram identificados na unidade geológica G11: Rio do Paulo, Córrego Salobro, 

Córrego da Jiboinha, Córrego Canabravinha, Córrego do Morro, Córrego do 

Barbeiro, Córrego do Espigão, Riacho do Alegri, Rio São João, Córrego do 

Engenho, Riacho Cana-Brava, Riacho Fundo, Córrego do Tanque e Riacho 

das Vacas. 

• G12 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Paraguaçu) 

Formação Rio dos Remédios: vulcanitos ácidos a intermediários. O Rio do 

Paulo e seus afluentes compõem esta unidade geológica. 

• G13 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Chapada 

Diamantina) Formação Caboclo: siltitos, arenitos ilamitos interestratificados. O 

Rio Paramirim e seus afluentes compõem esta unidade geológica. 

• G14 - (Arqueano) Ortognaisses graníticos e granodioríticos das regiões de 

Aracatú e Brumado. 

• G15 - (Arqueano e Proterozóico Inferior) Quartizitos impuros brancos, 

cinzentos, verdes e pardacentos, dos Blocos do Gavião, Mairi e Serrinha. 

• G16 - (Proterozóico Superior/Complexo Marancó) Unidade Belém: básicas e 

ultrabásicas. O Riacho de Iguatemi é o único corpo d`água que cruza esta 

unidade geológica. 

• G17 - (Proterozóico Médio/Complexo Lagoa Real) Granitos e monzonitos com 

anfibólio, biotita e raros clinopiroxênios da região de São Timóteo. Os 

seguintes cursos d`água foram identificados na unidade geológica G17: Riacho 
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Fundo, Rio São João, Córrego Engenho, Córrego da Jiboinha e o Rio São 

Pedro. 

• G18 - (Proterozóico Médio/Complexo Lagoa Real) Albititos com granada e 

clinopiroxênio. O Rio São Pedro e os afluentes do Rio São João compõem esta 

unidade geológica. 

• G19 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Paraguaçu) 

Formação Lagoa de Dentro: metarenitos com estratificação cruzada de grande 

porte e níveis pelíticos subordinados. O Rio Paramirim e o Rio Taquari 

compõem esta unidade geológica. 

• G20 - (Terciário-Quaternário) Coberturas terrígenas arenosas e areno-lamosas 

com níveis cascalhosos. Os seguintes cursos d`água foram identificados na 

unidade geológica G20: Rio do Paulo e seus afluentes, Rio São João, Riacho 

Fundo, Córrego do Serrote, Córrego Cachoeirinha, Córrego da Vereda, 

Córrego dos Veados, Córrego do Tanque, Córrego do Salobro. 

• G21 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Paraguaçu) 

Formação Açuruá: ardósias e metassiltitos. O Rio Taquari e o Rio Paramirim 

compõem esta unidade geológica. 

• G22 - (Proterozóico Médio/Supergrupo Espinhaço, Grupo Paraguaçu 

Formação Ouricuri do Ouro: conglomerados, quartzitos grossos e ritmitos. O 

Rio do Paulo e os seus afluentes são os corpos d`água que cruzam esta 

unidade geológica. 
 

 Um mapa da hidrologia da região de estudo integrado ao das unidades 

geológicas é mostrado na FIG.4.14. Têm-se ainda, na FIG.4.15, o mapa das 

anomalias uraníferas da província uranífera de Lagoa Real em relação às unidades 

geológicas do Complexo Lagoa Real, onde estão praticamente inseridas todas as 

anomalias registradas por ALVES & FUZIKAWA (1984).    

 Os mapas de vegetação e o de solos da região de estudo são mostrados nas 

figuras 4.16 e 4.17, respectivamente. 
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FIGURA 4.13 - Mapa das unidades geológicas da região de estudo. 
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FIGURA 4.14 - Mapa da hidrologia integrado ao das unidades geológicas                                 
da região de estudo. 
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4.3.2 Interpretação dos principais processos geo-ambientais 
 

 Os teores de K, eU e eTh mostram-se aparentemente com uma variação 

similar ao longo das unidades geológicas que integram a região de estudo. Isto pode 

ser observado pela variação dos teores médios de K, eU e eTh nas linhas de vôo do 

levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, conforme mostra a FIG.4.18. 

Nota-se que a configuração das distribuições dos teores de K, FIG.4.4, eU, FIG.4.5 e 

eTh, FIG.4.6, já mostravam este comportamento. 

 Por outro lado, conforme mostra a seção 4.3.2.1, integrando-se dados 

geológicos e hidrológicos frente ao comportamento geoquímico dos radionuclídeos 

naturais percebe-se a ocorrência de forma isolada de variações nas distribuições 

superficiais em algumas áreas.  

 

FIGURA 4.18 - Gráfico da variação dos teores médios de K, eU e eTh ao longo das 
linhas de vôo do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo. 
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4.3.2.1 Na distribuição dos teores de K, eU e eTh 
 

As medidas dos teores de K, eU e eTh (derivadas das taxas de contagem das 

bandas de energia do 40K, 214Bi e do 208Tl do levantamento aerogeofísico do projeto 

São Timóteo) obtidas para cada unidade geológica são mostradas na TAB.4.13. O 

gráfico da FIG.4.19 mostra os teores médios de K, eU e eTh para cada unidade 

geológica. 

  

TABELA 4.13 - Medidas de teores de K, eU e eTh, derivadas do levantamento 
aerogeofísico do projeto São Timóteo, estimadas para cada uma das 22 unidades 

geológicas da região de estudo. 
 

Unid. 
Geol. 

%K 
(N=100.965) Dsv ppm eU 

(N=98.482 ) Dsv ppm eTh 
(N=100.630) Dsv 

G1 1,09(0,08-2,69)* 0,36 1,86 (0,64-4,11) 0,41 11,79(2,55-28,96) 2,76 
G2 0,65(0,34-1,31) 0,19 1,31(0,67-2,15) 0,21 8,12(2,74-10,90) 1,06 
G3 0,59(0,23-1,05) 0,16 1,08(0,60-1,71) 0,26 7,33(3,57-15,88) 2,60 
G4 1,37(0,26-3,01) 0,53 1,85(0,74-2,74) 0,38 11,08(5,49-16,93) 1,66 
G5 0,57(0,01-1,31) 0,22 1,04(0,31-2,20) 0,34 6,49(1,71-17,73) 2,99 
G6 0,37(0,13-1,08) 0,11 0,89(0,35-1,74) 0,29 6,39(1,28-14,61) 2,74 
G7 1,23(0,61-2,03) 0,32 2,73(1,84-3,46) 0,42 22,62(12,70-36,44) 5,82 
G8 1,80(0,12-7,71) 0,65 2,42(0,19-8,98) 0,70 13,23(1,29-66,26) 4,34 
G9 2,30(0,77-6,01) 0,53 3,68(1,14-9,63) 0,67 19,56(7,12-49,40) 3,56 

G10 0,98(0,19-4,36) 0,64 1,69(0,29-7,65) 1,09 5,80(1,47-20,92) 3,00 
G11 2,88(0,26-6,14) 0,90 6,00(1,15-23,12) 1,85 36,56(6,20-103,76) 8,77 
G12 2,41(0,53-5,05) 0,81 5,28(0,56-10,41) 1,55 29,17(2,15-78,76) 11,63 
G13 1,37(0,50-2,48) 0,36 1,98(0,99-3,44) 0,47 9,33(5,45-15,98) 2,11 
G14 0,77(0,17-1,68) 0,31 1,16(0,45-1,56) 0,22 6,77(2,49-10,65) 1,79 
G15 0,97(0,59-1,29) 0,20 1,41(0,93-2,05) 0,35 9,07(6,83-13,70) 1,51 
G16 0,83(0,62-0,99) 0,11 1,54(0,63-2,34) 0,21 7,80(3,38-11,99) 0,69 
G17 2,90(0,55-4,75) 0,59 4,65(1,78-9,36) 0,88 30,73(11,86-72,05) 6,51 
G18 3,33(2,13-4,79) 0,53 4,31(2,83-8,83) 0,65 25,66(15,89-38,20) 3,62 
G19 1,56(0,23-5,45) 0,49 2,60(0,59-6,75) 0,90 8,41(0,01-29,26) 3,79 
G20 1,01(0,05-5,21) 0,46 2,39(0,39-9,99) 0,83 16,33(2,93-76,60) 6,17 
G21 1,64(0,18-4,79) 0,76 2,87(0,85-7,18) 1,08 8,86(1,19-18,63) 3,28 
G22 1,87(0,49-3,97) 0,65 3,75(0,90-9,79) 1,14 17,64(1,30-66,25) 6,69 

Geral 1,65(0,03-7,71) 1,16 3,02(0,02-23,12) 1,74 18,26(0,39-103,76) 12,14 
*Valor máximo e valor mínimo. 
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FIGURA 4.19 - Gráfico dos teores médios de K, eU e eTh derivados do levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo para cada uma das 
22 unidades geológicas da região de estudo. 

 
 

Baseando-se nas figuras 4.13, 4.14, 4.15 apresenta-se a seguir um estudo da 

distribuição dos teores de K, eU e eTh nas unidades geológicas, agrupadas por era 

geológica, segundo classificação de BARBOSA & DOMINGUEZ (1995). Os teores 

médios de K, eU e eTh (%K =1,65; ppm eU =3,02; ppm eTh =18,26) obtidos para toda 

região do projeto São Timóteo são levados em consideração para esta análise. 

 

Arqueano (G7, G8, G14): os teores menos expressivos neste conjunto ocorrem na 

unidade geológica G14, mostrando-se com teores médios abaixo da média geral para 

o K (0,77 %K), eU (1,16 ppm eU) e eTh (6,77 ppm eTh). Apesar da composição 

granítica desta unidade geológica, a mesma não mostra como resultado teores 

relevantes em seu domínio, possivelmente, devido à origem eruptiva dos depósitos 

metamorfizados, empobrecidos em silicatos e minerais secundários. A unidade 
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geológica G8 também se mostra com teores abaixo da média de eU e eTh na maior 

parte de sua extensão. As exceções nesta unidade geológica ocorrem na parte Norte, 

onde a mesma faz divisa com as unidades geológicas G11 e G9 (formações 

essencialmente graníticas), e a SE ao longo do leito do Rio São João que 

concomitantemente com o Rio do Paulo, a NE, são influenciados por processos de 

transposição de sedimentos aluvionares ricos em radionuclídeos naturais que 

aparentemente estão contribuindo para os teores elevados aí encontrados. Por outro 

lado, os teores de K apresentam-se como os que mais se destacam na unidade 

geológica G8, seguido pelos teores de eU, que mostra uma distribuição difusa e 

conseqüentemente pouco nítida. O teor máximo de K (7,71 %K) também se situa 

nessa unidade geológica (coordenada: 812242,00E; 8485174,00N), próximo a sua 

divisa com o Complexo Lagoa Real. A afinidade do K com a unidade geológica G8 

pode ser em razão da presença de minerais máficos, caracterizados principalmente 

pela presença do anfibólio. Já a unidade geológica G7 apresenta-se de forma geral 

com teores relevantes de K (1,23 %K) e eU (2,73 ppm eU), com destaque para o eTh 

(22,62 ppm eTh). Segundo BARBOSA & DOMINGUEZ (1995) ocorre de forma 

intercalada nessa unidade geológica a presença de ortopiroxênio e quartzito (minerais 

ricos em sílica), o que provavelmente está contribuindo para teores relevantes nesta 

área. 

 

Arqueano-Proterozóico Inferior (G1, G2, G15): as unidades geológicas oriundas deste 

período apresentam-se com teores médios de K (G1 = 1,09 %K; G2 = 0,65 %K; G15 = 

0,97 %K), eU (G1 = 1,86 ppm eU; G2 = 1,31 ppm eU; G15 = 1,41 ppm eU) e eTh (G1 

= 11,79 ppm eTh; G2 = 8,12 ppm eTh; G15 = 9,07 ppm eTh) abaixo da média geral. A 

composição dessas unidades geológicas formadas por rochas máficas e sedimentares 

(G1 e G2) além de quartzitos impuros (G15) podem estar influenciando para a 

ocorrência de teores inferiores a média geral nas mesmas. Segundo BARBOSA & 

DOMINGUEZ (1995) a topografia da unidade geológica G15 é bastante acentuada, 

sendo a mesma composta por serras alongadas. Logo, provavelmente a declividade 

desta formação deve estar influenciando na formação de pediplanos em suas 

adjacências, abastecidos pelo transporte mecânico de sedimentos ricos em 

radionuclídeos naturais, empobrecendo-a ao longo de sua superfície mais inclinada e 

acarretando teores elevados de K, eU e eTh ao redor da mesma.  

 

Proterozóico Inferior (G9): teores acima da média geral de K (2,30 %K), eU (3,68 ppm 

eU) e eTh (19,56 ppm eTh) ocorrem nesta unidade geológica. Isto se deve 
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possivelmente a composição geológica desta formação, caracterizada pela presença 

dos alcali-granitos e granitos de origem sedimentar. 

 

Proterozóico Médio (G3, G4, G5, G6, G10, G11, G12, G13, G17, G18, G19, G21, 

G22): dentre estas unidades geológicas destacam-se com os maiores teores médios 

as do Complexo Lagoa Real (G11, G17, G18), onde foram identificadas as anomalias 

uraníferas pelo levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, mostradas na 

FIG.4.15, e as unidades geológicas G12 (Formação Rio dos Remédios) e G22 

(Formação Ouricuri do Ouro). O Complexo Lagoa Real em termos de extensão 

destaca-se como uma região composta pelos teores médios mais elevados de K (G18 

= 3,33 %K), eU (G11 = 6,00 ppm eU) e eTh (G11 = 36,56 ppm eTh) na área de 

estudo. Esse complexo possui uma composição alcalina, identificada anteriormente 

por MARUÉJOL et al. (1987), podendo ser vista de modo bem acentuada no domínio 

da PULR, onde ocorre uma relevante distribuição de teores de K, conforme mostra o 

mapa da distribuição dos teores de K (FIG.4.4). O processo de albitização 

(transformação do ortósio, feldspato potássico, em albita, feldspato plagioclásio 

calcossódico) ocorrido nesta área (BRITO et al., 1984; STEIN et al., 1980) mostra ter 

contribuído de forma direta para a forte presença do K nos solos do Complexo Lagoa 

Real. Neste processo, as moléculas de potássio do feldspato são substituídas uma a 

uma pelas de sódio, disponibilizando o potássio para os silicatos hidratados do solo. O 

controle geológico na distribuição dos radionuclídeos naturais ocorre de forma singular 

nas unidades geológicas desse complexo. Ressalta-se ainda os elevados teores de 

eU e eTh no lado oeste da unidade geológica G18, caracterizando esta porção de área 

como a área onde se encontram os teores máximos de eU e eTh da região de estudo: 

23,12 ppm eU (coordenada: 794278,00E; 8452690,00N), situado no domínio da 

anomalia 7 (FIG.2.1), e 103,76 ppm eTh (coordenada: 790445,00E; 8455157,00N), 

situado a uma distância aproximada de 4,5 Km da anomalia. Este trabalho propõe a 

contribuição de duas razões para a ocorrência destes teores elevados: 1) esta área 

encontra-se confinada: a leste pelas serras residuais que compõem a região de Lagoa 

Real, a NE pelas serras da Jurema e do Pau de Copa (Patamares Marginais), e a N-

NW pelo Pediplano Cimeiro. Logo, sedimentos de origem coluvionar, de composição 

areno-argilosa, agregados a minerais de U e Th, que por processos detríticos estão se 

depositando nessa região próxima aos aclives adjacentes; 2) O baixo gradiente 

topográfico dessa área em relação ao relevo que compõe sua circo-vizinhança 

caracteriza esta região como uma área de descarga de vários corpos hídricos (e.g. 

Córregos do Espigão, Barbeiro, do Morro, do Serrote e Cachoeira, Riacho Cana-brava 

e Rio São Pedro) que possivelmente também contribuem para o transporte de 
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sedimentos aluvionares ricos em minerais de U e Th. A partir da FIG.4.12, na seção 

4.2.2, nota-se que esta área é uma provável região onde está ocorrendo a deposição 

de Ra, considerando o estudo realizado por CARMO (2005), caracterizando um estado 

de desequilíbrio nas séries do 238U e do 232Th. Este assunto é abordado com maior 

ênfase no ANEXO A deste trabalho, seção A.3.4. Das formações do Supergrupo 

Espinhaço, as unidades geológicas G12 e G22, a NE da região de estudo, constituem 

teores médios relevantes de K (G12 = 2,41 %K; G22 = 1,87 %K), eU (G12 = 5,28 ppm 

eU; G22 = 3,75 ppm eU) e eTh (G12 = 29,17 ppm eTh, G22 = 17,64 ppm eTh), 

especialmente a G12. Segundo BARBOSA & DOMINGUEZ (1995) estas unidades 

geológicas seriam contemporâneas, com a Formação Rio dos Remédios interdigitando 

para o Sul com a Formação Ouricuri do Ouro, sendo as mesmas compostas 

essencialmente de vulcanitos ácidos e quartzitos. Merecem destaque ainda, em 

termos de teores elevados, as unidades geológicas G13, G19 e G21. Segundo 

BARBOSA & DOMINGUEZ (1995) a unidade geológica G13 possui como alicerce uma 

camada siliclástica que ocorre em ampla distribuição na Chapada Diamantina, sendo 

daí talvez a origem de teores acima da média de K. Já a unidade geológica G21, de 

composição sílico-argilosa, e G19, que faz divisa com as unidades geológicas G12 e 

G22 (responsáveis pelos maiores teores de K, eU e eTh do Supergrupo Espinhaço) 

exibem teores de K e eU em torno da média geral e teores de eTh menos elevados. 

Nestas formações nota-se ainda a influência dos Rios Paramirim, Taquari e do Paulo 

evidenciando uma possível contribuição de fontes de radionuclídeos naturais por 

sedimentos de origem aluvionar. Por outro lado, apesar da presença de quartzitos na 

composição das unidades geológicas do Supergrupo Espinhaço (G3, G4, G5, G6 e 

G10) as mesmas são marcadas por teores médios de K, eU e eTh quase sempre 

abaixo da média geral, possivelmente devido há ausência de metamorfização nestes 

depósitos. Na unidade geológica G6 ocorre o menor teor médio de K (0,37 %K) e de 

eU (0,89 ppm eU), dentre as unidades geológicas. O menor teor médio de eTh (5,80 

ppm eTh) ocorre nos arenitos da unidade geológica G10, onde também ocorrem 

teores médios de K (0,98 %K) e eU (1,69 ppm eU) inferiores a média geral. De uma 

forma geral, percebe-se que o K se mostra bem distribuído ao longo de todas as 

unidades geológicas do Proterozóico Médio (Complexo Lagoa Real e Supergrupo 

Espinhaço), com teores que variam em toda sua faixa de valores (0,03-7,71 %K).  

 

Proterozóico Superior (G16): esta unidade geológica é marcada por teores médios de 

K (0,83 %K), eU (1,54 ppm eU) e eTh (7,80 ppm eTh) inferiores a média geral. Isto 

possivelmente se deve a composição desta unidade, formada por metassedimentos 

básicos e ultra-básicos, pobres em sílica e minerais secundários.  
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Terciário-Quaternário (G20): teores elevados de eTh ocorrem de forma marcante na 

face oeste da unidade geológica G11, seguido pelos de eU. O K praticamente não 

compõe esta unidade geológica mostrando incompatibilidade com terrenos arenosos. 

A ação de corpos hídricos (Córrego do Tanque e da Vereda), a NW da anomalia 13, 

parece estar atuando no controle da distribuição dos radionuclídeos naturais, 

caracterizando o transporte de sedimentos e sua deposição nos leques aluvionares 

adjacentes. Nota-se também que a unidade geológica G11, está possivelmente 

contribuindo para formação dos depósitos colúvio-aluvionares ao longo da unidade 

geológica G20, os quais se constituem fontes primárias de radionuclídeos naturais.    

  

 

4.3.2.1.1 Mapa ternário de distribuição dos teores de K, eU e eTh 
 

 A FIG.4.20 mostra o mapa ternário da distribuição ponderada dos teores de K, 

eU e eTh na superfície da região de estudo, integrado ao mapa geológico da FIG.4.13. 

A contribuição dos três teores (K, eU e eTh) no mesmo local, representada pela cor 

branca, pode ser identificada principalmente nas unidades geológicas do Complexo 

Lagoa Real, unidades geológicas G12 e G22 do Supergrupo Espinhaço e na unidade 

geológica G9 do Proterozóico Inferior. Nota-se ainda a ação dos corpos hídricos na 

formação dos depósitos aluvionares ricos em minerais de K, U e Th demarcados ao 

longo do leito do Rio São João a SE, Rio do Paulo, Taquari e Paramirim a NE e 

Córrego do Tanque e da Vereda a NW. Essa influencia dos corpos hídricos pode ser 

vista detalhadamente nos mapas individuais das distribuições superficiais do K, eU e 

eTh do projeto São Timóteo integrados a hidrologia da região de estudo, figuras 4.21, 

4.22 e 4.23, respectivamente.  

 Os teores elevados de eTh aparecem de forma nítida na FIG.4.20 

representados pela cor verde na unidade geológica G20, porção oriental da região de 

estudo, mostrando sua afinidade pela unidade geológica do Terciário-Quaternário de 

característica detrítica alúvio-coluvionar. Concomitantemente, os teores de eU ocorrem 

nesta unidade geológica, com uma contribuição bem inferior a oeste da unidade 

geológica G18. Na parte oriental, ocorrem teores poucos relevantes de K, eU e eTh, 

identificados pela cor preta, principalmente na unidade geológica G8 do Bloco do 

Gavião e nos arenitos da unidade geológica G10. Sendo os teores de K, seguidos 

pelos de eU, que ocorrem de forma isolada, os mais relevantes na face oriental da 

área de estudo. 
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 Baseando-se no mapa da FIG.4.20 os teores de K e os de eTh mostram-se 

com duas contribuições distintas cada. Os teores mais elevados de eTh situam-se nas 

unidades geológicas do Complexo Lagoa Real (G11, G17, G18), Formação Rio dos 

Remédios (G12) e Formação Ouricuri do Ouro (G22), todas do Proterozóico Médio. 

Secundariamente, a unidade geológica G20 do Terciário-Quaternário mostra-se como 

uma fonte de teores de eTh importante. Para o K, verifica-se uma contribuição das 

mesmas unidades geológicas do Proterozóico Médio em que ocorre teores elevados 

de eTh, e, posteriormente a unidade geológica G8 do Arqueano, mostra-se como uma 

fonte secundária de teores elevados de K.    
De um modo geral identifica-se alguns fatores apontados por DICKSON & 

SCOTT (1997), IAEA (2003) & WILFORD et al. (1997) que parecem estar 

influenciando na distribuição dos teores de K, eU e eTh nas unidades geológicas 

supracitadas: 

 

• O comportamento similar dos teores de eU e K nas diferentes unidades 

geológicas, evidenciando sua maior mobilidade em relação ao eTh, assim 

como ambas as gêneses estão ligadas ao processo de metamorfismo regional 

• Os teores de radionuclídeos naturais estão diretamente ligados ao conteúdo de 

sílica nas rochas e solos; 

• A mobilidade do Ra desencadeia o desequilíbrio na série do U, além de 

provocar um aumento nas taxas de dose absorvida no ar, favorecidas pelo seu 

depósito em sítios específicos como aquele mostrado na FIG.4.12 e que 

aparece na imagem ternária (FIG.4.20) na cor magenta, a oeste da unidade 

geológica G18; 

• Remoção de K das rochas do Complexo Lagoa Real pelo processo de 

albitização, aumentando sua concentração nos solos; 

• A topografia do terreno favorecendo processos de erosão, que contribuem para 

a formação de depósitos sedimentares ricos em  radionuclídeos naturais; 

• A distribuição dos corpos d`água da bacia, influenciando na composição do 

solo, através da interação água-rocha, a qual favorece o intemperismo. 
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FIGURA 4.20 - Imagem ternária no padrão RGB (R=%K, G=ppm eTh, B=ppm eU) 
relativa a distribuição dos teores superficiais de K, eU e eTh integrada                        

ao mapa dos limites das unidades geológicas. 
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4.3.2.2 Na distribuição da dose externa 
 

Os valores médios de taxa de dose absorvida no ar (sem contribuição da 

radiação cósmica), oriundos do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo, 

obtidos para cada uma das 22 unidades geológicas variaram entre 15,87 e 96,40 

nGy.h-1. Baseando-se na taxa de dose média de 61,10 nGy.h-1 (encontrada para toda 

região de estudo) como referência, apenas 7 das 22 unidades geológicas mostram-se 

com valores médios acima deste patamar. Isto ocorre de fato como seria esperado, 

pois os níveis elevados de dose mostram uma relação direta com as unidades 

geológicas que apresentaram os teores elevados de K, eU e eTh. 

O Complexo Lagoa Real com as unidades geológicas G11, G17, G18 se 

destaca com os maiores valores médios de taxa de dose, em relação as outras  

unidades geológicas, conforme mostra a TAB.4.14. Secundariamente, se destacam as 

unidades geológicas do Supergrupo Espinhaço G12, G13 e G22, com: 73,75 nGy.h-1; 

64,00 nGy.h-1; e 85,6 nGy.h-1, respectivamente. Além das unidades geológicas 

supracitadas a formação geológica G9, ocorre como única que não pertence ao 

Proterozóico Médio dentre as 7 acima do patamar referido, e mostra-se com taxa de 

dose média de 78 nGy.h-1. O gráfico da FIG.4.24 mostra os valores médios de taxa de 

dose absorvida no ar por unidade geológica.    

 Nota-se no mapa ternário da FIG.4.25, que mostra a contribuição dos teores de 

K, eU e eTh para os níveis de dose da região de estudo, que as maiores doses estão 

associadas a presença de teores elevados de K, eU e eTh no mesmo local, 

identificadas pela cor branca. Duas unidades geológicas apresentam os maiores 

valores de dose encontrados na região de estudo: G22 com o valor máximo de 275 

nGy.h-1 (coordenada: 807126,00E; 8503119,00N), e secundariamente a unidade 

geológica G11 com o valor máximo de 260 nGy.h-1 (coordenada: 790675,00E; 

8456232,00N). A primeira medida se situa nos limites da região de ocorrência do 

evento de vulcanismo denominado de Rio dos Remédios, rica em vulcanitos ácidos e 

quartzitos, e, a última, localiza-se próxima a região onde se encontram os valores 

máximos de teores de eU e de eTh, na parte ocidental da unidade geológica G18.   

Os maiores valores médios de taxa de dose absorvida no ar acima da média de 

dose podem estar sendo influenciados por dois fatores basicamente: 1) rochas de 

natureza graníticas, compostas por um alto teor de sílica; 2) formações de depósitos 

alúvio-coluvionares ricos em minerais de U e Th que somados a natureza alcalina do 

Complexo Lagoa Real caracterizam essa região como a que contribui com os maiores 

níveis de dose.  
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As unidades geológicas que apresentam níveis moderados de dose, ou seja, 

com valores médios próximos ao patamar de 61,08 nGy.h-1 são: G1, G7, G8, G19, 

G20 e G21. As demais unidades geológicas que se apresentam com valores 

considerados baixos (G2, G3, G4, G5, G6, G10, G14, G15, G16) são onde ocorre 

praticamente a ausência de radionuclídeos naturais ou onde os mesmos se distribuem 

de forma fragmentada. Nestas regiões ocorrem rochas sedimentares, básicas a ultra-

básicas e quartzitos.   

 

TABELA 4.14 - Medidas de taxa de dose absorvida no ar estimadas para cada uma 
das 22 unidades geológicas da região de estudo,                                                           

sem contribuição da radiação cósmica. 

Taxa de dose absorvida no ar (nGy.h-1) Unidade 
Geológica N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

G1 4.847 11,62 96,25 38,50 7,58 
G2 306 15,60 31,04 24,88 2,52 
G3 321 6,67 36,18 18,10 4,21 
G4 707 1,74 64,10 32,94 7,24 
G5 1.245 4,45 43,56 22,70 7,43 
G6 549 5,84 28,66 15,87 5,00 
G7 242 34,70 83,00 52,10 6,97 
G8 31.118 3,67 175,85 45,36 15,00 
G9 789 31,28 187,97 78,00 13,21 

G10 2.074 4,26 117,58 25,25 14,13 
G11 28.659 30,00 260,00 91,93 20,90 
G12 2.094 7,00 236,61 73,75 23,61 
G13 606 26,76 68,04 64,00 7,65 
G14 456 14,34 36,57 25,13 3,85 
G15 135 22,21 52,80 33,85 6,35 
G16 194 18,32 41,00 29,00 2,61 
G17 3.296 27,67 151,50 88,78 14,37 
G18 519 74,72 151,22 96,40 10,60 
G19 1.843 0,84 110,95 50,80 16,93 
G20 31.310 3,10 173,38 43,74 13,81 
G21 965 6,90 134,82 40,48 12,73 
G22 1.416 11,30 275,00 85,60 17,73 
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FIGURA 4.24 - Gráfico dos valores médios das medidas de taxa de dose absorvida no 
ar estimados para cada uma das 22 unidades geológicas da região de estudo. 
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FIGURA 4.25 - Imagem ternária no padrão RGB (R=K, G=eTh, B=eU) relativa a 
distribuição dos níveis superficiais de dose referentes aos teores de K, eU e eTh 

(Levantamento Aerogeofísico - Projeto São Timóteo). 
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4.3.2.3 Na distribuição das anomalias 
 

Os valores médios de taxa de dose absorvida no ar calculados para as 

anomalias identificadas de acordo com o mapa da FIG.2.1 a partir dos dados do 

levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo variaram entre 56,11 e 139,11 

nGy.h-1, sem a contribuição da radiação cósmica, conforme mostra a TAB.4.15. Sendo 

que a anomalia 27 mostra-se com a menor taxa de dose média, enquanto que a 

anomalia 29 apresenta a maior. A anomalia 13 (jazida Cachoeira), que é explorada 

atualmente pela URA, apresenta-se com uma taxa de dose média de 91,65 nGy.h-1. 

Nota-se que as taxas de dose das anomalias não se destacam em relação àquelas 

encontradas para as unidades geológicas na seção 4.3.2.2.  

A maioria das anomalias encontra-se no domínio do Complexo Lagoa Real. As 

anomalias que apresentam valores médios próximos ao do encontrado para região de 

estudo (61,10 nGy.h-1), ou seja, os menores dentre as anomalias, são as que estão 

localizadas nas proximidades da unidade geológica G20 (anomalias 26, 27 e 28), 

sendo que a anomalia 28 é a única a estar presente integralmente neste tipo de 

unidade geológica. A anomalia 27 que apresenta o menor valor médio de taxa de dose 

(56,11 nGy.h-1) ocorre sobreposta ao leito do Córrego do Engenho. Além da possível 

influência das águas deste córrego, o tipo de terreno areno-argiloso possui um grande 

teor de umidade devido a sua capacidade de retenção de água, contribuindo desta 

forma para níveis baixos de dose em razão de proporcionar uma barreira para o fluxo 

de raios gama.  

 As anomalias 10, 21 e 29 que apresentaram os valores médios de taxa de dose 

mais elevados estão situadas justamente na região de descarga dos afluentes do Rio 

São João. Nesta área ocorrem teores relevantes de K, eU e eTh em razão do 

transporte de sedimentos aluvionares. 

O valor máximo de taxa de dose encontrado (186,70 nGy.h-1) deve-se a 

anomalia 9, que se encontra situada numa região de geologia mista G11/G17 

pertencente ao Complexo Lagoa Real. O gráfico da FIG.4.26 mostra os valores 

médios de taxa de dose distribuídos por anomalia. 
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TABELA 4.15 - Medidas de taxa de dose absorvida no ar estimadas por anomalia, sem 

contribuição da radiação cósmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anomalias interpretadas como uma única anomalia. 
 

 

 

 

 

 

Taxa de dose  absorvida no ar (nGy.h-1) 
Anomalia N Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo Média Desvio 
Padrão 

1 16 100,87 134,12 119,36 9,73 
2 e 12* 55 63,00 91,24 76,93 8,90 

3 40 66,40 101,00 85,30 8,48 
4 36 90,80 112,60 98,40 4,35 
5 43 89,30 116,40 102,80 4,15 
6 37 80,85 126,70 99,37 10,74 
7 136 86,00 158,00 114,50 13,50 

8 e 11* 39 67,70 114,00 86,95 8,35 
9 128 52,93 186,70 110,40 17,11 

10 30 128,29 147,20 137,05 4,58 
13 27 73,00 164,70 91,65 14,13 
15 20 89,33 114,15 99,19 5,54 
16 20 83,21 136,75 102,02 16,05 
17 20 69,85 138,66 102,98 19,84 
18 20 97,14 119,33 111,74 6,28 
19 20 77,60 103,35 86,64 7,62 
20 20 89,82 122,43 104,19 9,53 
21 25 113,30 146,48 133,24 8,12 
22 25 109,30 137,10 123,48 9,02 
23 25 98,55 141,90 114,53 13,14 
24 20 68,16 176,38 113,84 38,47 
25 20 82,58 97,18 89,80 3,87 
26 24 64,71 76,15 71,20 3,09 
27 20 47,10 66,32 56,11 6,59 
28 20 59,19 75,63 67,68 4,73 
29 25 132,83 147,46 139,11 4,54 
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FIGURA 4.26 - Gráfico dos valores médios das medidas de taxa de dose absorvida no 

ar estimados por anomalia. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

 

 

 As conclusões obtidas para este trabalho abrangem: as medidas de teores (K, 

eU e eTh) e as medidas da radiação gama externa (com e sem contribuição da 

radiação de fundo) da região de estudo. Concomitantemente, os dados ambientais 

aparecem neste contexto como suporte, indispensáveis na interpretação sobre os 

fenômenos que controlam a distribuição dos radionuclídeos naturais na área. Logo, 

conclui-se que: 

 

• As unidades geológicas (G11, G17, G18) do Complexo Lagoa Real 

destacam-se com os teores de K, eU e eTh mais elevados da região de 

estudo. Conseqüentemente neste complexo também ocorrem os maiores 

níveis de taxa de dose absorvida no ar. Com base na composição geológica 

do Complexo Lagoa Real propõe-se que esses resultados estão 

relacionados aos teores elevados de sílica dominantes nesta área. As 

unidades geológicas empobrecidas em sílica, ou seja, compostas por 

rochas sedimentares, básicas e ultra-básicas mostram-se empobrecidas em 

teores de K, eU e eTh, além de baixos níveis dos dose; 

• Apesar de não estarem no domínio da província uranífera de Lagoa Real, 

as unidades geológicas do Supergrupo Espinhaço G12 e G22, a nordeste 

da região de estudo, apresentam teores relevantes de K, eU e eTh. Isto 

concorda com o estudo realizado por PASCHOLATI et al. (2003) que 

indicam essa região como uma área potencialmente favorável à prospecção 

de urânio, não identificada na época por ALVES & FUZIKAWA (1984); 

• A partir da comparação entre os dados de teores de urânio e de tório 

oriundos do levantamento aerogeofísico do projeto São Timóteo e do PMA 

da URA, além dos dados de taxa de dose absorvida no ar conclui-se que: 

estando os valores comparados em cada ponto na mesma ordem de 

grandeza, isso mostra que apesar de técnicas diferentes e de um intervalo 

de amostragem de quase 25 anos têm-se uma boa reprodutibilidade das 

medidas, caracterizando que os coeficientes de sensitividade determinados 

para as bandas de energia do 214Bi, 208Tl e CT na fase de retro-calibração 

do BARMP são aceitáveis e de bom grau de confiança; 

• Utilizando-se o mapa ternário e os mapas individuais dos teores superficiais 

(%K, ppm eU, ppm eTh), integrados ao mapa da hidrologia da região de 
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estudo, pode-se visualizar a influência dos rios e córregos como um dos 

agentes que atuam na distribuição dos radionuclídeos naturais na 

superfície. Neste ponto, se evidencia a importância de trabalhar-se com 

ferramentas de geoprocessamento de imagens que proporcionem a 

integração dos diversos mapas disponíveis para a pesquisa, principalmente 

aqueles relacionados a hidrografia e geologia da área a ser pesquisada. 

 

  A priori a técnica da espectrometria gama aérea utilizada no levantamento 

aerogeofísico do projeto São Timóteo mostra-se eficaz no sentido de dar uma visão 

geral do comportamento das grandezas estudadas. Entretanto, o trabalho de campo 

se torna indispensável para que se comprove a veracidade das medidas aéreas e se 

transponham os limites impostos por um levantamento aerogeofísico. Um exemplo 

disto é que a informação do levantamento aerogeofísico representa uma determinada 

área, originária de um processo de interpolação, a qual é função também da altura de 

vôo. Já a realização de uma amostragem terrestre possibilitará uma varredura pontual 

dentro dessa área para ratificar e/ou retificar supostas hipóteses levantadas durante a 

pesquisa, detalhando a representação espacial dos dados amostrados. Outro exemplo 

é que o mapa da distribuição superficial do urânio não indica os teores do minério 

(uraninita); e.g. a jazida Cachoeira apresenta minério com teor médio de 3000 ppm U, 

como fora reconhecido por técnicas de sondagem na época de sua descoberta, 

enquanto que no aerolevantamento apresenta valor em torno de 20 ppm eU. 

 Finalmente, recomenda-se: 

i) Utilização dos dados magnetométricos obtidos durante o levantamento aerogeofísico 

do projeto São Timóteo para se obter informações sobre a distribuição em 

profundidade de minerais magnéticos na região de estudo; 

ii) Construção de um modelo digital de terreno da região, associado ao estudo 

hidrogeológico e isotópico detalhado do aqüífero, que associado aos dados do 

aerolevantamento, possibilitaria o zoneamento e definição das taxas de recarga, 

fornecendo a base de um sistema de informações geográficas, essencial para 

aplicação na gestão de recursos hídricos locais; 

iii) Outro tipo de estudo que poderia ser conduzido, se baseia na utilização dos dados 

de taxa de exposição dos demais levantamentos aerogeofísicos realizados no Brasil 

para o cálculo da medida de taxa de dose absorvida no ar, uma vez que apesar do 

País apresentar muitas lacunas espaciais na avaliação desta grandeza, possui um 

extenso levantamento disponível e que tem sido pouco explorado. 



 
 
 
 
 

ANEXOS 



ANEXO A - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

A.1 Radioatividade 
 

A radioatividade, descoberta em 1896 pelo físico francês Antonie Henri 

Becquerel (1852-1908) se caracteriza pelo fenômeno de emissão espontânea de 

radiação a partir de um átomo instável chamado de radionuclídeo. Esta emissão de 

radiação ocorre de forma probabilística, pois é imprevisível o tempo em que ocorrerá a 

emissão de radiação ou o decaimento radioativo (OKUNO et al., 1982). A EQ.A.1, que 

têm a forma exponencial, expressa matematicamente a lei do decaimento radioativo. 

 

0
tN N e λ−=                                                      (A.1) 

 

onde N0 é o número de átomos inicialmente presentes (t = 0), N o número de átomos 

após um determinado intervalo de tempo t (s) e λ (s-1) é a constante de decaimento do 

radionuclídeo. 

 Cada radionuclídeo possui uma constante de decaimento característica. A 

mesma, exprime o caráter probabilístico do decaimento radioativo. Por outro lado, em 

média, pode-se predizer o intervalo de tempo, denominado de meia-vida (T1/2), 

necessário para que metade dos átomos de uma amostra radioativa se desintegre. As 

meias-vidas dos radionuclídeos estão compreendidas numa faixa que vai de segundos 

a milhões de anos. A meia-vida relaciona-se com a constante de decaimento pela 

EQ.A.2. 

 

1/ 2
0,693T
λ

=                                                      (A.2) 

 

A radiação é a propagação de energia sob várias formas, sendo dividida 

basicamente em dois grupos: radiação corpuscular e radiação eletromagnética. A 

radiação corpuscular é constituída de um feixe de partículas elementares, ou núcleos 

atômicos, tais como elétrons, prótons e nêutrons. Já as radiações eletromagnéticas ou 

ondas eletromagnéticas são constituídas de campos elétricos e magnéticos que 

oscilam perpendicularmente entre si com velocidade constante c (velocidade da luz) 

no vácuo. Ondas de rádio, ondas luminosas, raios-X e raios gama são exemplos 

desse tipo de radiação.  
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A.1.1 Tipos de decaimento: alfa, beta e gama 
 

 O físico Ernest Rutherford (1871-1937) foi um dos precursores no estudo sobre 

o decaimento radioativo. Ele percebeu que ocorria uma transmutação (mudança de 

elemento químico em outro) de elementos no processo radioativo. O decaimento de 

cada núcleo radioativo é acompanhado pela emissão de uma partícula (e.g. alfa, beta). 

O número total de partículas emitidas, de uma amostra de um material radioativo, por 

unidade de tempo, é definido como sendo a grandeza atividade. A unidade de 

atividade no SI é o becquerel (Bq), onde 1 becquerel é definido como uma 

desintegração por segundo.    

 Posteriormente, descobriu-se que existia mais um componente, os raios gama, 

no qual o núcleo decai para um estado estável, sem alterar seu número atômico e nem 

o de massa.   

 O decaimento alfa (α) é caracterizado por ocorrer a emissão pelo núcleo de 

partículas constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. As radiações beta (β), ou 

decaimento beta, são elétrons de origem nuclear, carregados positivamente e+ 

(radiação β+ ou pósitrons) ou negativamente e- (radiação β- ou négatrons).  

 A emissão de radiação alfa ou beta geralmente leva o átomo a um novo estado 

excitado, cuja energia excedente do mesmo é liberada sob a forma de raios gama. A 

radiação gama é uma onda eletromagnética de origem nuclear. Cada radionuclídeo 

que emite radiação gama possui uma ou mais energias características e estas 

constituem a base da técnica de espectrometria de raios gama, pois a identificação 

das energias individuais dos raios gama permite que a fonte de radiação possa ser 

identificada (MINTY, 1997a).  

A radiação eletromagnética se propaga descontinuamente em pequenos pulsos 

de energia chamados de fótons (partículas sem carga elétrica e massa de repouso 

nula). Max Planck, em 1901, descobriu que todos os fótons, associados a uma 

freqüência particular f de luz, possuem a mesma energia E. Esta relação entre a 

freqüência e a energia do fóton é dada pela EQ.A.3.  

 

E hf=                                                         (A.3) 

 

onde h é uma constante universal chamada de constante de Planck, e vale 6,63.10-34 

J.s-1.  

 A unidade utilizada para medir a energia das radiações é o elétron-Volt (eV), 

sendo que 1 eV = 1,602.10-19 J.  
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A.1.1.1 Decaimento em série e equilíbrio radioativo 
 

 O decaimento radioativo também pode ocorrer em série (ou cadeia). Partindo-

se de um núcleo-pai, elemento que está no ápice da série, que originará produtos de 

decaimento, núcleos-filhos, todos de natureza radioativa, terminando em um isótopo 

estável. Considerando-se que este evento ocorra em um sistema fechado, quando 

uma determinada quantia do núcleo-pai entrar em processo de decaimento radioativo, 

o número de átomos de núcleos-filhos e suas respectivas atividades crescerão 

gradualmente até que o equilíbrio radioativo da série de decaimento seja alcançado. 

Neste ponto, as atividades de todos os radionuclídeos da série são idênticas, tendo-se 

que o número de núcleos-filhos que decaem por segundo é o mesmo número criado 

pelo decaimento do núcleo-pai. Conseqüentemente, assumindo-se que exista uma 

relação direta entre o teor dos filhos e o do pai, os teores dos radionuclídeos na série 

poderão ser relacionadas entre si para se estimar o teor de qualquer um dos 

elementos na série que se desejar. Sobre condições de equilíbrio radioativo a relação 

entre as atividades dos radionuclídeos de uma determinada série, partindo-se do 

núcleo-pai até o i-ésimo radionuclídeo, pode ser expressa pela EQ.A.4 tendo-se em 

vista que a atividade é expressa matematicamente pelo produto da constante de 

decaimento λ do radionuclídeo pelo número de átomos N presentes na amostra 

radioativa.  

 

1 1 2 2 3 3 ...= = = i iN N N Nλ λ λ λ                                       (A.4) 

 

 O decaimento em série ou cadeia se ramifica em dois casos: equilíbrio secular 

e equilíbrio transiente. O primeiro ocorre quando a meia-vida do núcleo-pai é muito 

maior do que a do núcleo-filho (e.g. séries de decaimento do 238U, 235U e 232Th). Já 

quando a meia-vida do núcleo-pai é maior do que a do núcleo-filho, porém não muito, 

ocorre o equilíbrio transiente. CHUNG (2001) e PESSOA et al. (1978) abordam em 

seu contexto detalhes sobre os tipos de equilíbrio radioativo.  
 

 

A.2 Fontes naturais de radiação gama 
 

 Existem muitos radionuclídeos presentes na natureza, entretanto quando se 

utiliza à espectrometria gama aérea para fins de mapeamento radiométrico e da 

determinação das distribuições superficiais dos teores de potássio, urânio e tório 
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naturais, o 40K e os radionuclídeos das séries de decaimento do 238U e do 232Th é que 

são empregados devido a seus raios gama serem de energia e intensidade suficientes 

para que sejam medidos (IAEA, 1991).  

 O 40K (T1/2 = 1,3.109 a) é um radionuclídeo primordial e ocorre em 0,012 % do 

potássio natural. Logo, desde que o 40K ocorra com uma proporção fixa no meio-

ambiente em relação ao K, seus raios gama poderão ser utilizados para se estimar o 

teor médio de K. 

O urânio ocorre na natureza na forma dos radioisótopos 238U (T1/2 = 4,46.109 a), 
235U (T1/2 = 7,13.108 a) e 234U (T1/2 = 2,48.105  a) que é o primeiro filho de meia vida 

longa da série do 238U. Esta série termina em um isótopo estável do chumbo (206Pb). O 
238U é o isótopo do urânio mais abundante na natureza com 99,28 %, enquanto que o 
235U possui uma abundância de 0,72 %. O isótopo 235U dá origem a chamada série dos 

actinídeos que termina com outro isótopo estável do chumbo (207Pb).  

 O tório ocorre na natureza na forma dos radioisótopos 232Th (T1/2 = 1,39.1010 a) 

e 228Th (T1/2 = 1,91 a), ambos pertencentes a série do tório, sendo que o primeiro dá 

origem a mesma, que termina no isótopo estável 208Pb. Além desses, o 234Th (T1/2 = 

24,10 d) e o 230Th (T1/2 = 7,54.104), que compõem a série do 238U, também são 

radioisótopos do tório que ocorrem na natureza. 

O 238U utilizado para se estimar os teores de urânio, e o 232Th utilizado para se 

estimar os teores de tório, ao contrário do 40K, não emitem raios gama ou o fazem com 

muito baixa intensidade e energia logo, na técnica de espectrometria gama aérea, são 

determinados de forma indireta, ou seja, utilizam-se as emissões de raios gama 

oriundas de seus produtos de decaimento 214Bi e 208Tl, respectivamente, para se 

estimar suas atividades ou concentrações. Daí é que se origina o conceito de se 

reportar as unidades de medidas dos teores de U e de Th em equivalente urânio (eU) 

e equivalente tório (eTh). Para o potássio, determinado diretamente pelo 40K, as 

medidas de seus teores são dadas em porcentagem de K (%K). 

 VASCONCELLOS et al. (1994) estimam um intervalo de tempo de 560.000 

anos para que a série do 238U alcance o estado de equilíbrio radioativo e para série do 
232Th BRISTOW (1979) estima um intervalo de tempo de 40 anos.  

 Os esquemas de decaimento da série do 238U, do 40K e da série do 232Th são 

mostrados na TAB.A.1, TAB.A.2 e TAB.A.3, respectivamente. 

 Além das fontes naturais terrestres (40K e séries do 238U e 232Th) existem as 

radiações cósmicas. Estas são partículas (e.g. prótons, elétrons, nêutrons, mésons, 

neutrinos) provenientes do espaço sideral com energias muito altas, variando da 

ordem de centenas de MeV a GeV. A quantidade desse tipo de radiação aumenta com 

a altitude (OKUNO et al., 1982), uma vez que a atmosfera serve como uma barreira de 
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atenuação para os raios cósmicos. Outra fonte de radiação natural são os 

radionuclídeos cosmogênicos que são oriundos dos produtos da interação dos raios 

cósmicos com a atmosfera (e.g. 3H, 7Be, 14C, 22Na).    

 

TABELA A.1 - Série de decaimento do 238U, modificado de IAEA (2003). 

*As probabilidades de emissão se referem às desintegrações do radionuclídeo e não ao pai da série.  

Radionuclídeos Meia-vida Energia (MeV) / Probabilidade de emissão (%)* 
  α β γ 

238U 4,468.109 a 4,15 (23%) - - 
↓  4,19 (77%)   

234Th 24,1 d - ≈ 0,103 (19%) 0,063 (3,5%) 
↓   0,191 (81%) 0,093 (4%) 

234Pa 1,18 min - 2,29 (98%) 0,765 (0,30%) 
↓    1,001 (0,60%) 

99,86%         0,14% 
┌───┴───┐ 

    

  |              234Pa 6,7 h - 0,53 (66%) 0,10 (50%) 
└───┬───┘   1,13 (13%) 0,70 (24%) 

↓    0,90 (70%) 
234U 2,48.105 a 4,72 (28%) - 0,053 (0,2%) 
↓  4,77 (72%)   

230Th 7,52.104 a 4,62 (24%) - 0,068 (0,6%) 
↓  4,68 (76%)  0,142 (0,07%) 

226Ra 1.602 a 4,60 (5,5%) - 0,186 (4%) 
↓  4,78 (94,5%)   

222Rn 3,825 d 5,49 (≈100%) - 0,510 (0,07%) 
↓     

218Po 3,05 min 6,11 (100%) 0,33 (100%) - 
↓     

99,98%         0,02% 
┌───┴───┐ 

    
214Pb            | 26,8 min - 1,03 (6%) 0,295 (19%) 
|                   |    0,352 (36%) 
|                   |     
|                    218At 2 s 6,65 (6%) 0,67 (94%) - 
└───┬───┘  6,70 (94%)   

↓     
214Bi 19,7 min 5,61 (100%) 3,26 (100%) 0,609 (47%) 

|    1,120 (17%) 
↓    1,764 (17%) 

99,96%         0,04% 
┌───┴───┐ 

    
214Po            | 164 µs 7,83 (100%) - 0,799 (0,014%) 
 |              210Tl 1,32 min - 2,3 (100%) 0,296 (80%) 
|                   |    0,795 (100%) 
└───┬───┘    1,31 (21%) 

↓     
210Bi 5,02 d 4,93 (60%) 1,155 (100%) - 
↓  4,89 (34%)   

100%          ,00001% 
┌───┴───┐ 

 4,59 (5%)   
210Po            |   138,3 d 5,30 (100%) - 0,803 (0,0011%) 
|              206Tl 4,19 min - 1,520 (100%) - 
└───┬───┘     

↓     
206Pb Estável - - - 
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TABELA A.2 - Processo de decaimento do 40K modificado de BRISTOW (1979). 

Radionuclídeos Meia-vida Energia (MeV) / Probabilidade de emissão (%) 
  α β γ 

40K 1,3.109 a - ≈0,5 (89%) 1,46 (11%) 
↓     

89%         11% 
┌───┴───┐     

40Ca           40Ar Estável    
 
 
 

TABELA A.3 - Série de decaimento do 232Th modificado de IAEA (2003). 

Radionuclídeos Meia-vida Energia (MeV) / Probabilidade de emissão (%)* 
  α β γ 

232Th 1,39.1010 a 3,95 (24%) - - 
↓  4,01 (76%)   

228Ra 5,75 a - 0,055 (100%) - 
↓     

228Ac 6,13 a - 2,11 (100%) 0,34 (15%) 
|    0,908 (25%) 
↓    0,96 (20%) 

228Th 1,913 a 5,34 (28%) - 0,084 (1,6%) 
↓  5,42 (71%)  0,214 (0,3%) 

224Ra 3,64 d 5,45 (5,5%) - 0,241 (3,7%) 
↓  5,68 (94,5%)   

220Rn 55,6 s 6,30 (≈100%) - 0,55 (0,07%) 
↓     

216Po 0,145 s 6,78 (100%) - - 
↓     

212Pb 10,64 h - 0,580 0,239 (47%) 
↓    0,300 (3,2%) 

212Bi 60,5 min 6,05 (70%) 2,25 (100%) 0,040 (2%) 
|  6,09 (30%)  0,727 (7%) 
↓    1,620 (1,8%) 

64,0%           36,0% 
┌───┴───┐ 

    
212Po            | 304 ns 8,78 (100%) - - 
|                   |     
|                   |     
|                    208Tl 3,1 min - 1,8 (100%) 0,511 (23%) 
└───┬───┘    0,583 (86%) 

|    0,860 (12%) 
|    2,614 (100%) 
↓     

208Pb Estável - - - 
*As probabilidades de emissão se referem às desintegrações do radionuclídeo e não ao pai da série.  
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A.3 Geoquímica do K, U, Th e Ra 
 

O 40K em conjunto com os produtos de decaimento das séries do 238U e 232Th 

são os principais contribuintes da radioatividade natural das rochas. Todos eles são 

litófilos e estão concentrados preferencialmente nas rochas ígneas ácidas, em relação 

às intermediárias, básicas e ultrabásicas (VASCONCELLOS et al., 1994).  

 

 

A.3.1 Potássio 
 

O potássio é representado na tabela periódica com o símbolo K, pertence ao 

grupo dos metais alcalinos, possui número atômico 19 e peso atômico de 39,0983. 

Sua estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado. Algumas características do 

potássio são mostradas na TAB.A.4. 

           

         TABELA A.4 - Características do Potássio (MYSPACE, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos minerais de potássio é insolúvel e o metal só pode ser obtido 

com grande dificuldade. É um dos metais mais reativos e eletropositivos. Reage 

fortemente com a água e oxida-se rapidamente na presença do ar. É o metal mais leve 

depois do lítio. Tem aparência da prata e não é encontrado livre na natureza.  

Os principais minerais a base de potássio são os feldspatos potássicos 

(principalmente ortoclásio e microclínio com aproximadamente 13 % de K) e micas 

(biotita e muscovita com 8 % de K, aproximadamente) que, conseqüentemente, 

apresentam teores altos em rochas ácidas ou rochas com predominância de 

feldspatos e quartzo (granitos, etc.) e baixos em rochas máficas. O comportamento 

dos minerais a base de K frente ao intemperismo determina o conteúdo do 

radionuclídeo nas rochas intemperizadas e solos. Durante o intemperismo, os minerais 

potássicos serão destruídos na ordem biotita – K-feldspato – muscovita. O potássio é 

liberado durante o intemperismo formando minerais como ilita, podendo ser adsorvido 

Grandeza Valor Unidade 
Massa específica do sólido 856 kg/m3 

Ponto de fusão 63,4 °C 
Ponto de ebulição 759 °C 

Temperatura crítica 1950 °C 
Eletronegatividade 0,82 Pauling 

Estados de oxidação +1 - 
Resistividade elétrica 7 10-8 Ω.m 
Condutividade térmica 102 W/(m.°C) 

Calor específico 757 J/(kg.°C) 
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em menor quantidade dentro de argilas, como por exemplo, em montmorilonitas 

(DICKSON & SCOTT, 1997).  

 

 

A.3.2 Urânio 
 

O urânio é representado na tabela periódica com o símbolo U, pertence ao 

grupo dos actinídeos, possui número atômico 92 e peso atômico de 238,029. Sua 

estrutura cristalina é ortorrômbica.  

A química do U é dominada por dois estados de valência U6+ e U4+. A forma 

mais reduzida, U4+, está geralmente contida em minerais insolúveis, ao contrário da 

forma mais oxidada, U6+, onde em associação com complexos de CO3
2-, SO4

2- e PO4
3-, 

pode formar muitos minerais solúveis. A mobilidade do U6+ é modificada pela adsorção 

de óxidos de ferro hidratados, argilas e colóides. Algumas características do urânio 

são mostradas na TAB.A.5. 

O urânio pode estar presente nas rochas tanto em minerais à base de óxido 

como em silicatos, como por exemplo, uraninita e uranotorita; em minerais acessórios 

com U primário, como em monazita, xenotímio e zircão; como em quantidades traço 

em outros minerais; ou ao longo de camadas granuladas, possivelmente como óxidos 

ou silicatos. O urânio liberado pela quebra de minerais durante o intemperismo pode 

ser retido em óxidos de ferro autigênicos e argilominerais ou precipitado sob condições 

redutoras, formando depósitos de urânio em condições favoráveis. 

            

          TABELA A.5 - Características do Urânio (MYSPACE, 2004). 

Grandeza Valor Unidade 
Massa específica do sólido 19050 Kg/m3 

Ponto de fusão 1132 °C 
Ponto de ebulição 3927 °C 
Eletronegatividade 1,38 Pauling 

Estados de oxidação +6+5+4+3 - 
Resistividade elétrica 28 10-8 Ω.m 
Condutividade térmica 27 W/(m°.C) 

Calor específico 116 J/(kg.°C) 
 

                                              

A.3.3 Tório 
 

O tório é representado na tabela periódica com o símbolo Th, pertence ao 

grupo dos actinídeos, possui número atômico 90 e peso atômico de 232,0381. Sua 
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estrutura cristalina é cúbica de face centrada. No estado puro, o tório tem aspecto de 

prata, é estável no ar e o brilho se mantém por vários meses. É mole e dúctil, podendo 

ser trabalhado a frio. Se contaminado com o óxido, a cor muda gradualmente com a 

exposição ao ar, passando para cinza e preto. As propriedades físicas do tório são 

bastante influenciadas pelo teor de contaminação com o seu óxido. É dimorfo. A 

estrutura cristalina muda de cúbica de face centrada para cúbica de corpo centrado a 

1400°C. O óxido de tório tem ponto de fusão de 3300°C, o mais alto de todos os 

óxidos. Poucos elementos e compostos, como tungstênio e carboneto de tântalo, têm 

pontos de fusão mais altos. É levemente atacado pela água e pouco atacado pela 

maioria dos ácidos, com exceção do clorídrico. Algumas características do tório podem 

ser vistas na TAB.A.6. 

 

            TABELA A.6 - Características do Tório (MYSPACE, 2004). 

Grandeza Valor Unidade 
Massa específica do sólido 11724 Kg/m3 

Ponto de fusão 1842 °C 
Ponto de ebulição 4820 °C 
Eletronegatividade 1,3 Pauling 

Estados de oxidação +4 - 
Resistividade elétrica 15 10-8 Ω.m 
Condutividade térmica 54 W/(m.°C) 

Calor específico 117 J/(kg.°C) 
                                                   

O Th ocorre em solução somente no estado de valência Th4+, com evidências 

de valências menores no estado sólido. A solubilidade dos complexos de tório é 

geralmente baixa, exceto em soluções ácidas. Entretanto, compostos orgânicos 

podem auxiliar na solubilidade do tório em condições de pH neutro. 

Segundo DICKSON & SCOTT (1997) o tório pode estar presente em alanita, 

monazita, xenotímio e zircão a níveis > 1000 ppm ou em quantidades traço nos 

minerais principais. Os principais minerais de tório primário (monazita e zircão) são 

estáveis durante o intemperismo e podem se acumular em minerais pesados em 

depósitos de areia. O tório liberado pela quebra de minerais durante o intemperismo 

pode ser retido em minerais hidratados ou oxidados a base de Fe ou Ti com argilas. O 

tório é rapidamente adsorvido e transportado em argilas coloidais e óxidos de ferro, e 

desta forma, possui uma forte componente detrítica, especialmente em depósitos 

colúvio-aluvionares.  
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A.3.4 Rádio 
 

 O rádio é representado na tabela periódica com o símbolo Ra, pertence ao 

grupo dos metais alcalino-terrosos, possui número atômico 88 e peso atômico 

226,025. 

 O Ra é brilhante quando novo, mas escurece no ar, provavelmente devido à 

formação do nitreto. Reage com  a água. É luminescente e dá uma coloração 

vermelha a chamas. É um emissor de radiação alfa, beta e gama. Produz nêutrons se 

misturado com berílio.  

O Ra deve ser considerado devido ao seu comportamento geoquímico, pois 

possui isótopos com elevada solubilidade e meia-vida apreciável, tanto na série do 
238U (226Ra, T1/2 = 1602 anos) como na do 232Th (228Ra, T1/2 = 5,75 anos). Portanto, sua 

mobilidade poderá ser uma fonte de desequilíbrio nas séries do 238U e 232Th. A 

mobilização do Ra se dá, em grande parte, nas águas subterrâneas, particularmente 

naquelas com alta salinidade. Sua mobilidade é reduzida pela co-precipitação com 

sulfatos de bário, óxidos ou sulfatos de Fe-Mn, ou através da adsorção pela matéria 

orgânica. Algumas características do Ra são mostradas na TAB.A.7. 

    

           TABELA A.7 - Características do Rádio (MYSPACE, 2004). 

Grandeza Valor Unidade 
Massa específica do sólido 5000 kg/m3 

Ponto de fusão 700 °C 
Ponto de ebulição 1737 °C 
Eletronegatividade 0,9 Pauling 

Estados de oxidação +2 - 
Resistividade elétrica 100 10-8 W m 
Condutividade térmica 18,6 W/(m°C) 

Calor específico 120 J/(kg°C) 
 

 

A.4 Distribuição de K, U e Th em rochas e solos 
 

De um modo geral, a geomorfologia combinada com o intemperismo, 

processos de erosão e a rocha fonte, controlam a distribuição dos radionuclídeos 

naturais na superfície do terreno (WILFORD et al., 1997). A resposta da radiação 

gama em materiais parcialmente intemperizados é essencialmente equivalente à 

resposta da rocha fonte. No entanto, a resposta da radiação gama sobre esses solos 

está diretamente relacionada à geoquímica da rocha. As razões entre os 
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radionuclídeos tenderão a variar mais em rochas mais antigas, que conseqüentemente 

estiveram mais expostas aos processos de intemperismo. 

As coberturas de solos geralmente têm forte efeito supressivo na intensidade 

da radiação dos raios gama. Portanto, ainda que a concentração relativa dos 

radionuclídeos nos solos permaneça praticamente a mesma que nas rochas fontes, 

ocorrerá à atenuação dos raios gama devido à cobertura do solo, e como resultado 

disto, as rochas podem apresentar uma radioatividade menor, dando a impressão de 

serem mais máficas (VASCONCELLOS et al., 1994). 

 DICKSON & SCOTT (1997) analisaram teores de K, U e Th em rochas e solos 

australianos por espectrometria gama em laboratório. Seus resultados são mostrados 

na TAB.A.8. Os teores mais elevados estão relacionados com o aumento do teor de 

SiO2, especialmente no caso dos teores de Th. Este comportamento é mostrado 

graficamente na FIG.A.1. 

Em razão da elevada carga e dimensões dos raios iônicos do Th4+ e U4+, os 

mesmos não participam de substituições de íons principais na cristalização das rochas 

primárias que formam os minerais. Eles são, portanto, acomodados em minerais 

acessórios (e.g. zircão, alanita, e monazita). O potássio é também altamente 

incompatível durante a cristalização do magma, sendo incorporados nos silicatos de 

rochas, formando feldspatos, micas, piroxênios e anfibólios (IAEA, 2003). 

O ciclo sedimentar também é de grande valia no entendimento da distribuição 

dos radionuclídeos naturais. Neste ciclo, a coerência entre as concentrações dos 

radionuclídeos é destruída devido à diferente solubilidade desses elementos. O urânio 

é facilmente oxidado para formar íon solúvel, enquanto o tório é carreado em 

suspensão melhor do que em solução, sendo facilmente fixado em argilas e resistatos 

secundários. Por isso, a razão Th/U varia muito nos sedimentos, dependendo em larga 

escala se a condição de deposição é um ambiente oxidante ou redutor 

(VASCONCELLOS et al., 1994).   
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TABELA A.8 - Conteúdo de potássio (%K), urânio (eU) e tório (eTh) em rochas 
e solos australianos com suas respectivas médias entre parênteses, modificado de 

DICKSON & SCOTT (1997). 

Rocha Solo Tipo de Rocha K(%) eU(ppm) eTh(ppm) K(%) eU(ppm) eTh(ppm)
Intrusivas       

Granitóides 0.3-4.5 
(2.4) 

0.4-7.8 
(3.3) 

2.3-45 
(16) 

0.4-3.9 
(2.1) 

0.5-7.8 
(2.7) 

2-37 
(13) 

Gnáissicas 2.4-3.8 
(2.4) 

2.1-3.6 
(2.5) 

18-55 
(15) 

0.7-1.9 
(1.3) 

1.6-3.8 
(2.2) 

6-19 
(12) 

Pegmatóides 2.6-5.5 
(3.7) 

0.3-1 
(0.7) 

0.3-9.6 
(2) 

   

Aplites 0.6-4 
(2.4) 

1-8 
(3.3) 

3-20 
(7) 

   

Feldspatos Quartzo 
Pórfiro 

1-5 
(2.9) 

1.3-2.9 
(1.7) 

6-14 
(13) 

   

Intrusivas 
Intermediárias 

0.7-5.6 
(2.7) 

0.1-1.2 
(0.8) 

0.8-6.1 
(2.4) 

0.7-3.4 
(1.6) 

1.5-2.3 
(1.9) 

2.9-8.4 
(5.6) 

Intrusivas Máficas 0.1-0.8 
(0.4) 

0.0-1.1 
(0.3) 

0.0-3.1 
(1.2) 

   

Extrusivas       
Vulcânicas 

Ácidas 
2.0-4.4 
(3.7) 

1.4-13 
(2.4) 

13-28 
(17) 

1.8-3.2 
(2.4) 

1.3-2.4 
(2.1) 

10-18 
(13) 

Vulcânicas 
Intermediárias 

1.8-4.1 
(2.7) 

0.9-5.6 
(2.3) 

1.5-15 
(9) 

1.0-2.7 
(1.9) 

1.2-3.6 
(2.1) 

4-17 
(10) 

Andesitos de baixo K 0.7-0.9 
(0.8) 

1.0-2.5 
(1.6) 

3-8 
(5) 

0.8-1.5 
(1.1) 

1.2-1.5 
(1.3) 

4-6 
(5) 

Vulcânicas Máficas 0.3-1.3 
(0.9) 

0.3-1.3 
(0.7) 

2.0-5.0 
(3.0) 

0.2-1.4 
(0.7) 

0.6-2.5 
(1.6) 

3.3-13 
(7.9) 

Vulcânicas 
ultramáficas 

0.2-0.9 
(0.4) 

0.3-0.9 
(0.6) 

0.0-4.0 
(1.2) 

0.6 2.0 6 

Rochas Sedimentares       
Xistos arqueanos 0.4-1.6 

(0.9) 
0.3-1.3 
(0.9) 

1-5 
(2.7) 

0.8 1.2 3 

Outros xistos 0.1-4.0 
(2.6) 

1.6-3.8 
(2.6) 

10-55 
(19) 

0.7-3.0 
(1.5) 

1.2-5 
(2.3) 

6-19 
(13) 

Arenitos 0.0-5.5 
(1.8) 

0.7-5.1 
(2.3) 

4-22 
(12) 

0.1-2.4 
(1.3) 

1.2-4.4 
(2.1) 

7-18 
(11) 

Carbonatos 0.0-0.5 
(0.2) 

0.4-2.9 
(1.6) 

0-2.9 
(1.4) 
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FIGURA A.1 - Variação do conteúdo médio de K, eTh e eU para rochas ígneas 
intrusivas e extrusivas com aumento no conteúdo de sílica,                                 

modificado de DICKSON & SCOTT (1997). 
 

Informações radiométricas sobre as concentrações e distribuições dos 

radionuclídeos naturais em solos tropicais são pouco abundantes na literatura 

científica. Um único estudo foi encontrado, realizado por AZEVEDO (1975), 

envolvendo uma área de 3 Km2, na cidade de Jaguarari, ao norte da Bahia, em solos 

tropicais e semi-áridos. O mesmo utilizou-se da espectrometria gama para analisar os 

teores e o comportamento dos radionuclídeos no terreno. Numa geologia marcada 

pela predominância de rochas metamórficas da fácies granulito do complexo 

migmatítico pré-cambrianico da Bahia, com gnaisses bandeados, piroxênitos e 

anfibolitos, obteve-se os seguintes resultados mostrados na TAB.A.9. 

 

TABELA A.9 - Teores de K, eU e eTh (rocha e solo) da região  
semi-árida de Jaguarari-BA (AZEVEDO, 1975). 

Rocha Solo 
K(%) eU (ppm) eTh (ppm) K (%) eU (ppm) eTh (ppm) 
1-6 0,8-1,8 1-36 0,4-2 0,2-2,1 6-36 

 

A conclusão desse estudo sugere que: o potássio apresentou uma distribuição 

irregular não sendo encontrada nenhuma correlação entre ele e os demais elementos; 

o urânio se manteve sempre baixo, sendo a sua determinação pouco precisa, 

dificultando a análise da correlação; as razões Th/U encontradas nos solos residuais 

são muito altas, sendo aproximadamente iguais às das rochas subjacentes, sugerindo 

que na região estudada houve: 1) lenta evolução do ponto de vista geoquímico; 2) 
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lixiviação do urânio na sua forma solúvel (U+6) ou 3) concentração do Th devido a sua 

estabilidade química e maior densidade dos seus minerais. 

 Em relação aos depósitos minerais, conceitualmente os mesmos representam 

concentrações anômalas de um determinado elemento na crosta terrestre e os 

processos que levam a isso envolvem sua retenção preferencial na rocha. Segundo 

VASCONCELLOS et al. (1994) as províncias uraníferas são geralmente identificadas 

por um alto nível radiométrico e também por uma razão U/Th acima do normal nos 

solos e lateritas, indicando que o U é preferencialmente concentrado em relação ao 

Th, o que usualmente ocorre de forma inversa. 

 

 

A.5 Interação da radiação gama com a matéria 
 

Das diversas formas que os raios gama podem interagir com a matéria, 

somente três mecanismos de interação são de real significância na espectrometria de 

raios gama: efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares (KNOLL, 

2000). Duas coisas são relevantes para o acontecimento destes efeitos: a energia do 

fóton de radiação gama envolvida no evento e o número atômico do material 

absorvedor (ATTIX, 1986).   

 O efeito fotoelétrico acontece quando um fóton interage com um único elétron 

orbital (normalmente da camada K) que sai do átomo com a energia total transmitida 

pelo fóton (que desaparece). Este efeito é predominante para processos com baixos 

níveis de energia (dezenas de KeV) e para materiais com alto número atômico 

(KNOLL, 2000). A ocorrência do efeito fotoelétrico é caracterizada como um processo 

ideal para se detectar a radiação gama que incide no volume dos detectores de 

radiação, pois a transferência de energia do elétron de ionização (que sofreu a 

interação) para o meio material produzirá uma ionização secundária proporcional a 

energia da radiação incidente (KNOLL, 2000). Logo, o radionuclídeo gama emissor, de 

energia característica, poderá ser facilmente identificado.      

 O efeito Compton acontece quando um fóton é espalhado após interagir com 

um elétron, que continua existindo no material, sendo que sua trajetória dependerá da 

intensidade da interação e do ângulo de espalhamento. A divisão da energia entre o 

fóton e o elétron dependerá do ângulo de espalhamento. O efeito Compton é 

desinteressante do ponto de vista da detecção, pois a transferência de energia para o 

elétron envolvido na interação não é total e, conseqüentemente não é representativa 

da energia original do fóton.  
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 O efeito de produção de pares predomina para níveis altos de energia e pode 

ocorrer, principalmente, quando o fóton possuir energia maior que 1,022 MeV e passar 

próximo a núcleos atômicos, interagindo com o forte campo elétrico nuclear. Logo, o 

raio gama produzirá um par de partículas: um elétron e um pósitron. Tanto o pósitron 

como o elétron transferirão suas energias cinéticas para o meio, sendo que o pósitron 

voltará a se combinar com um elétron do meio originando posteriormente dois fótons, 

cada um com energia de 511 KeV.   

A contribuição de cada efeito (fotoelétrico, Compton, produção de pares) em 

função do número atômico do material absorvedor e da energia do fóton é mostrada 

na FIG.A.2. A espectrometria gama aérea utiliza uma banda de energia de 0,2 a 3 

MeV onde o efeito Compton é dominante sobre os outros efeitos. Acima de 3 MeV não 

existe contribuição de nenhum raio gama de fontes naturais terrestres de radiação. 

 

FIGURA A.2 - Predominância de cada efeito (fotoelétrico, Compton e produção de 
pares) em função do número atômico do material absorvedor e da energia do fóton, 

modificado de IAEA (2003) 
 

 Segundo MINTY (1997a) os raios gama podem penetrar até 30 cm em rochas 

e algumas centenas de metros no ar. Logo, a técnica de espectrometria gama aérea 

possibilita detectar os raios gama no espaço aéreo, porém as medidas dos teores do 

K, U e Th refletem somente os materiais que estão na superfície do terreno estudado, 

ou a poucos centímetros de profundidade. Assim, na correlação com a geologia, deve-

se levar em conta que a química do solo nem sempre é similar à da rocha em sub-

superfície, desde que os solos tenham sofrido alterações mecânicas e químicas 

(VASCONCELLOS et al., 1994).  
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A.6 Detectores cintiladores: o iodeto de sódio ativado com tálio e o 
 dosímetro termoluminescente 
 

Em 1948, Robert Hofstadter, demonstrou que o NaI(Tl) (cristal de Iodeto de 

Sódio dopado com Tálio) produzia cintilações com uma intensidade luminosa 

excepcionalmente elevada quando comparado com outros materiais orgânicos 

estudados até então (KNOLL, 2000). Posteriormente, na década de 50, este material 

foi implementado na espectrometria de raios gama.  

O número atômico relativamente elevado (Z = 53) do Iodo assegura um efeito 

significativo de absorção fotoelétrica necessária para a deposição total da energia da 

radiação a se medir. Logo, o NaI(Tl) é um cintilador empregado em situações que 

requerem uma boa eficiência luminosa (fração de energia de todas as partículas 

incidentes no detector que é transformada em luz visível). Eles são transparentes, 

possuem uma alta densidade e podem ser construídos em grandes volumes (IAEA, 

2003).  

A adição de pequenas quantidades de ativador ao cintilador aumenta a 

probabilidade de emissão de fótons e diminui a auto-absorção de luz.  
As cintilações do cristal são coletadas numa válvula denominada 

fotomultiplicadora, por um fotocátodo (uma película de semicondutor que liberta 

elétrons de baixa energia, 1-2 eV, a partir da luz visível que nele incide). No volume da 

fotomultiplicadora os elétrons são aproveitados para produzir um impulso eletrônico. O 

ganho em corrente da fotomultiplicadora é, habitualmente, de 106 a 107, suficiente para 

gerar um pulso de corrente ao ser coletada no ânodo da fotomultiplicadora (ICRU, 

1994). As variações no ganho devem-se ao número de dinodos na fotomultiplicadora e 

a características do fotocátodo. No NaI(Tl) a resposta a intensidade luminosa das 

cintilações é razoavelmente linear para uma faixa significativa de energias de raios 

gama. Isto permite relacionar a amplitude do sinal de corrente obtido com o detector, 

que por sua vez está relacionado com o número de fótons produzidos nas cintilações e 

com a energia absorvida pelo cristal. Um fato importante é que o cristal de Iodeto de 

Sódio deve ser mantido fechado hermeticamente dentro do detector. Os materiais que 

o isolam desempenham uma função que é isolar o cristal do ar, pois o Iodeto de Sódio 

é higroscópico (a exposição ao vapor de água existente na atmosfera torná-o opaco).  
Outro tipo de detector cintilador é o dosímetro termoluminescente – TLD (do 

inglês ThermoLuminescent Dosimeter). Este pode ser aplicado no campo da 

dosimetria ambiental, monitoramento pessoal e industrial. Uma diferença do TLD para 

o NaI(Tl) é que o mesmo é capaz de integrar as doses de radiação por um período 

prolongado, para uma posterior avaliação.  



 

 

90

A termoluminescência é uma parte do processo conhecido como “Fenômeno 

Termicamente Estimulado” e é, na sua essência, a emissão de luz devido à 

estimulação térmica de um material que foi previamente irradiado. A quantidade de luz 

emitida será proporcional à energia da radiação absorvida pelo material 

termoluminescente. As cintilações produzidas durante o fenômeno de estímulo térmico 

dos TLDs são coletadas numa válvula fotomultiplicadora.    

 As principais substâncias utilizadas como materiais termoluminescentes para 

dosimetria são: CaSO4(Dy), sulfato de cálcio dopado com disprósio; CaSO4(Mn), 

dopado com manganês; LiF, fluoreto de lítio; e a CaF2, fluorita. 

  

 

A.7 Grandezas dosimétricas 
 

As grandezas dosimétricas servem para quantificar os efeitos atuais e 

potenciais dos processos de interação da radiação, corpuscular ou eletromagnética, 

com a matéria. 

Usualmente são utilizadas nas medidas de exposição externa à radiação as 

seguintes grandezas dosimétricas, definidas segundo ICRU (1998): 

 

- Exposição (EQ.A.5): definida pelo quociente de dQ por dm, onde dQ é o valor 

absoluto da carga total de íons de um dado sinal, produzida no ar, quando todos os 

elétrons (negativos e positivos) liberados pelos fótons no ar, em uma massa dm, são 

completamente freados no ar. Sua unidade no SI é (C.Kg-1). A exposição pode ser 

expressa ainda numa unidade denominada de Röentgen (R), onde 1 R = 2,58.10-4 

C.Kg-1. 

 

dQX
dm

=                                                      (A.5) 

 

- Taxa de Exposição (EQ.A.6): definida pelo quociente dX  por dt, onde dX é o 

incremento da exposição num dado intervalo de tempo dt. Sua unidade é (C.Kg-1.s-1) 

ou (R.s-1). 

 

dXX
dt

=                                                       (A.6) 
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- Dose absorvida (EQ.A.7): definida pelo quociente de dĒ por dm, onde dĒ é a energia 

média depositada pela radiação ionizante na matéria de massa dm, num ponto de 

interesse. Sua unidade no SI é o Gray (Gy), onde 1 Gy = 1 J.Kg-1. Ainda é comum 

também representar a dose absorvida pela sua unidade antiga, denominada de rad 

(radiation absorbed dose), onde 1 Gy = 100 rad. 

 

dED
dm

=                                                      (A.7) 

 

- Taxa de dose absorvida (EQ.A.8): definida pelo quociente de dD por dt, onde dD é o 

incremento da dose absorvida num dado intervalo de tempo dt. Sua unidade é (Gy.s-1) 

ou (rad.s-1).  

dDD
dt

=                                                      (A.8) 

 

- Kerma (Kinectic Energy Released in Material) (EQ.A.9): definida pelo quociente de 

dEtr por dm, conforme, onde dEtr é a soma de todas as energias cinéticas iniciais de 

todas as partículas carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons, incidentes 

em um material de massa dm. Sua unidade no SI é (Gy). 

 

trdEK
dm

=                                                    (A.9) 

 

- Taxa de Kerma (EQ.A.10): definida pelo quociente de dK por dt, onde dK é o 

incremento de Kerma num dado intervalo de tempo dt. Sua unidade é (Gy.s-1). 

 

dKK
dt

=                                                   (A.10) 

 

O Kerma possui duas componentes: Kerma de colisão, Kc, correspondente a 

energia dissipada localmente, por ionizações e/ou excitações; e o Kerma de radiação, 

Kr, significante quando a energia é dissipada longe do local (e.g. raios-X 

característicos). 

As grandezas exposição, kerma e dose absorvida podem ser relacionadas, 

porém, deve-se levar em consideração alguns fatores como: (1) a exposição é uma 

grandeza definida para o ar e só possui significado neste ambiente; (2) a dose 

absorvida é definida para a energia depositada em um ponto de interesse de um 
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determinado volume; (3) a única componente do kerma que pode ser equiparada a 

dose absorvida é o kerma de colisão, pois é o que mais se aproxima da distribuição de 

energia num ponto de interesse. 

Além de todos esses fatores, para que se chegue a uma boa relação entre as 

três grandezas dosimétricas (X, D e Kc) é preciso assegurar que os pontos de 

interesse pertencentes a um dado volume se encontrem num determinado estado, 

denominado de equilíbrio de partículas carregadas (EPC). Segundo ATTIX (1986), 

este ocorre quando: 

 

• A composição atômica do meio é homogênea; 

• A densidade do meio é homogênea; 

• Existe um campo de radiação indiretamente ionizante; 

• Não existem campos elétricos ou magnéticos de natureza não homogênea.  
 

 Para medidas ambientais de radiação gama no ar, estas condições são 

facilmente obtidas (CONTI, 1999). Logo, nestas condições, considerando a exposição 

sofrida em um ponto de interesse no ar devido aos fótons, sob condições de EPC, 

têm-se a seguinte relação exibida pela EQ.A.11, onde Dar e (Kc)ar estão na unidade 

(Gy) e X  em (C.Kg-1). 

 

                             2 2 41.10 (1.10 ) 2,26.10− − −= =ar c arD K X                                 (A.11) 

 

 Uma outra unidade utilizada nas medidas de exposição à radiação gama é o 

Sievert (Sv), onde 1 Sv = 1 J.Kg-1. O Sievert é muito utilizado no campo da proteção 

radiológica para indicar o risco humano da exposição à radiação ionizante. 

 

 

 

 

 



ANEXO B - Espectrometria gama aérea 

 

 

B.1 A espectrometria gama aérea 
 

 Na espectrometria gama aérea se utiliza um conjunto de detectores de 

radiação calibrados para rastreamento das fontes naturais terrestres de radiação gama 

como, por exemplo, 40K, 214Bi e 208Tl. Nessa técnica, o detector com sua eletrônica 

associada é aerotransportado a uma altura de 100-200 m em média aonde registra as 

taxas de contagem (em cps) do 40K na banda de energia do potássio, do 214Bi na 

banda de energia do urânio e do 208Tl na banda de energia do tório. Posteriormente, a 

partir das medidas em cps, estimam-se os teores superficiais de potássio em %K, 

urânio em eU, e tório em eTh. Essa conversão é realizada pela divisão das medidas 

em cps por coeficientes de sensitividade (definição na seção B.5.6).  

 O sistema de medição possui mais duas bandas de energia de registro: a de 

Contagem Total (CT) e a da radiação cósmica. Por meio das taxas de contagem 

provenientes da banda de energia CT é possível se estimar a exposição à radiação 

gama externa. Isto é feito dividindo as medidas em cps da banda de energia CT pelo 

coeficiente de sensitividade determinado para a banda de energia de CT, o que 

resultará em valores da grandeza dosimétrica taxa de exposição. O registro das taxas 

de contagem devido à radiação cósmica servirá para remover a influência dessa 

radiação que representa uma fonte de erro para a técnica de espectrometria gama 

aérea.  

 IAEA (1991) recomenda as bandas de energia para serem utilizadas na 

espectrometria gama aérea para o 40K, 214Bi, 208Tl, CT e radiação cósmica, conforme 

mostra a TAB.B.1.  

 

TABELA B.1 - Bandas de energia do 40K, 214Bi, 208Tl, CT e radiação cósmica 
recomendadas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).  

 
 

  

  

  

 

  

 

  

Canal Radionuclídeo  
utilizado 

Fotopico 
(KeV) 

Banda de Energia (KeV)  
Emínima - Emáxima 

K 40K 1.460 1.370 - 1.570 
U 214Bi 1.765 1.660 - 1.860 
Th 208Tl 2.614 2.410 - 2.810 

CT   410 - 2.810 

Cósmico   3.000 - ∞ 
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 Segundo MINTY (1997a) a banda de energia de interesse geológico está 

situada de 0,2 a 3 MeV. Essa parte do espectro das ondas eletromagnéticas 

corresponde a um comprimento de onda eletromagnética de ≈ 3.10-12 m e uma 

freqüência de ≈ 3.1019 Hz.  

 Uma vantagem da espectrometria gama aérea se dá na comparação com 

analises em laboratórios de amostras de solo, pois na mesma se obtêm resultados em 

um intervalo de tempo curto para regiões extensas. Já pra a amostragem de solo 

existe a necessidade de se analisar em laboratório muitas amostras da mesma região 

para garantir um resultado com validade estatística para o local. Em contrapartida, na 

espectrometria gama aérea não se tem a distribuição localizada dos radionuclídeos no 

solo e se assume que estes estejam distribuídos de forma homogênea, enquanto no 

outro caso testa-se a distribuição em profundidade e em área. Uma outra limitação da 

espectrometria gama aérea é que como se analisa áreas extensas as 

descontinuidades presentes nas distribuições superficiais dos radionuclídeos podem 

se tornar imperceptíveis no momento da análise de dados.   

 Na maior parte das aplicações da espectrometria gama, uma boa aproximação 

da distribuição da fonte de radiação é a de um semi-espaço infinito com concentração 

homogênea no plano horizontal. Na prática, um semi-espaço infinito pode ser qualquer 

terreno com área livre num raio de 10-70 m. Para as fontes de radiação natural 

terrestres, em geral, é razoável assumir-se uma concentração uniforme com a 

profundidade do solo, enquanto que, para radionuclídeos provenientes da precipitação 

de materiais radioativos lançados na atmosfera, pode-se assumir um perfil exponencial 

decrescente com a profundidade para os primeiro anos após deposição, dependendo 

das características físico-químicas do solo e do radionuclídeo (ICRU, 1994). 

 

 

B.2 Aplicações da técnica 
 

A aplicação inicial da espectrometria gama aérea foi no mapeamento de 

jazidas de urânio. Além destas, as jazidas de ouro, estanho e tungstênio, associadas 

ao processo de metassomatismo do potássio também podem ser mapeadas com esta 

técnica (IAEA, 1991).  

No contexto da exploração geológica a aplicação da espectrometria gama 

aérea é baseada em: medidas de radioatividade natural; zoneamento de anomalias 

radioativas; e conexão destas anomalias com processos geoquímicos que resultam na 

mobilização de radionuclídeos no ambiente e na formação de depósitos minerais 

(MILOJEVIC & STARCEVIC, 1996). 
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O fato de se realizar uma varredura de áreas extensas em pequenos intervalos 

de tempo fez com que a espectrometria gama aérea fosse empregada em acidentes 

nucleares com emissão de substâncias radioativas. Um exemplo disto foi o seu uso no 

acidente do reator nuclear de Chernobyl, na Ucrânia em 1986. Empregada no 

mapeamento do fallout (precipitação radioativa decorrente da presença de materiais 

radioativos na atmosfera terrestre) deste acidente, a técnica mostrou-se eficaz no 

rastreamento dos radionuclídeos que alcançaram uma grande distância em relação ao 

ponto que foram lançados na atmosfera (IAEA, 1991). A remedição de áreas 

contaminadas por rejeitos radioativos e o rastreamento de fontes artificiais perdidas 

também são campos de aplicação da espectrometria gama aérea na área de proteção 

radiológica. 
 A espectrometria gama aérea tem sido utilizada no Brasil na localização de 

áreas potencias para a prospecção mineral (SILVA & MANTOVANI, 1994). Desde o 

ano de 1953 o Brasil tem realizado inúmeros levantamentos aerogeofísicos. Só no 

período de 1959 a 1982, 33 levantamentos foram executados, inclusive o do projeto 

São Timóteo (1979).     

  

 

B.3 Propriedades do espectro 
 

Segundo MINTY (1997a) a forma do espectro originado do fluxo de raios gama 

em aerolevantamentos é uma função da concentração dos radionuclídeos no solo, da 

geometria fonte-detector e do caminho percorrido pela radiação da fonte ao detector. 

As bandas de energia utilizadas na espectrometria gama aérea para 

mapeamento dos radionuclídeos 40K, 214Bi e 208Tl possuem tanto a contribuição do 

radionuclídeo de interesse quanto das energias dos radionuclídeos adjacentes (e.g. a 

banda de energia do 214Bi possui contribuição do 208Tl). O efeito Compton, efeito soma, 

uma resolução ruim do detector, a variação na temperatura do cristal do detector e 

demais características do sistema de medição que oscilem durante o tempo da 

realização das medidas são as possíveis causas para que ocorram essas 

contribuições que representam uma fonte de erro na espectrometria gama aérea. Um 

procedimento de correção, conhecido com desmembramento do espectro (stripping), 

tratado em detalhe na seção B.5.4, deve ser realizado nos dados obtidos da 

espectrometria gama aérea para eliminar este efeito de superposição no espectro.  

Na espectrometria gama aérea antes da realização das medidas definitivas se 

faz necessário uma prévia calibração do sistema de detecção para que o mesmo 

automaticamente seja capaz de identificar os fotopicos dos radionuclídeos de 
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interesse da técnica. Um dos métodos de se fazer esta calibração é a realização de 

vôos sobre áreas que possibilitem um espectro de boa qualidade. Estes vôos são 

geralmente realizados durante o tempo mínimo necessário para que se componha 

todo o espectro. A ação de realizar uma calibração prévia do sistema de detecção, 

identificando as energias que serão registradas em cada banda de energia, reduzirá o 

volume de dados que serão transferidos do campo de estudo ao banco de 

processamento de dados. 

A forma de um espectro típico da técnica de espectrometria gama aérea com 

detector de NaI(Tl), com os fotopicos do 40K (1,46 MeV), 214Bi (1,76 MeV) e do 208Tl 

(2,61 MeV), é mostrada na FIG.B.1. 

 

 
FIGURA B.1 - Espectro de raios gama registrado a 100 m de altura mostrando os 

fotopicos de interesse do 40K, 214Bi e 208Tl e as respectivas bandas de energia 
utilizadas para mapeamento destes radionuclídeos, modificado de MINTY et al. 

(1997b). 
                                   

   

B.4 Fatores que influenciam no controle de qualidade 
 

 Segundo IAEA (1991) três tipos de variáveis devem ser monitoradas ou 

checadas periodicamente para se assegurar uma boa qualidade nos dados da 

espectrometria gama aérea: variáveis instrumentais, variáveis operacionais e variáveis 

ambientais.   
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Variáveis instrumentais 

 

 A resolução do detector está diretamente ligada ao bom funcionamento da 

válvula fotomultiplicadora e ao seu estado de conservação. A resolução deve estar 

entre 8,5-9,5 % e nunca deve exceder 12 % (IAEA, 1991).  

 Os detectores utilizados na espectrometria gama aérea devem ser estáveis o 

suficiente para que não ocorram variações que distorçam os resultados 

significantemente. Porém, caso ocorra alterações na temperatura, o volume dos 

cristais serão alterados e a fotomultiplicadora e a eletrônica associada mudarão o 

ganho e isto implicará em fontes de erro.  

 O tempo morto do detector e a resolução do sistema também são componentes 

importantes na espectrometria gama aérea. Os detectores requerem um tempo finito 

para processar cada pulso do detector. Enquanto um pulso estiver sendo processado 

num determinado instante de tempo (tempo morto) pela eletrônica do detector de 

radiação, qualquer outro pulso que chegar ao detector será automaticamente rejeitado 

para análise. Logo, se a região do aerolevantamento possuir altas taxas de contagem 

o tempo morto poderá ser um fator relevante em razão da finita capacidade de 

processamento do sistema de medição. Segundo MINTY et al. (1997b) um típico 

tempo morto deve ser da ordem de 5-15 µs podendo chegar segundo IAEA (1991) até 

20 µs. A seção B.5.1 indica a correção que deve ser realizada para se remover a 

influência do tempo morto sobre os resultados obtidos durante o aerolevantamento.  

 O armazenamento dos dados registrados sobre as linhas de vôo deve ser 

checado, se possível, durante o período em que as medidas estão sendo realizadas, 

para que não haja problemas na fase final do aerolevantamento. Deve-se checar se a 

base de dados (e.g. fitas magnéticas, discos rígidos de computadores) onde os 

arquivos serão armazenados não se encontra danificada.    

  

Variáveis operacionais 

 

Os dados da espectrometria gama aérea necessitam ser corrigidos para a 

altitude nominal do aerolevantamento para que se remova o efeito da variação 

altimétrica, que está diretamente relacionada à atenuação dos raios gama no trajeto 

da fonte ao detector. Aceita-se uma variação na linha de vôo de ± 20 % da altura 

nominal de vôo (IAEA, 1991). A seção B.5.5 mostra o tipo de correção que deve ser 

efetuada para esta variável. 

 O espaçamento entre as linhas de vôo deve ser planejado previamente ao 

aerolevantamento e geralmente é determinado pela relação entre o orçamento 
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disponível versus a extensão da área a qual se deseja realizar o mapeamento. 

Segundo IAEA (1991) para prospecção de minerais 1 Km de espaçamento entre as 

linhas de vôo é uma distância típica. 

 

Variáveis ambientais 

 

 A atenuação dos raios gama entre a fonte e o detector influencia 

substancialmente as medidas na espectrometria gama aérea. A altitude do detector 

acima do nível do terreno contribui decisivamente para geração de erros (e.g. dez 

metros de ar prejudica a realização das medidas em torno de 7 %). Coberturas não 

radioativas podem significantemente reduzir o fluxo de radiação proveniente do 

terreno. A densidade da vegetação terá também o mesmo efeito. Os troncos de 

árvores numa floresta densa têm um efeito de colimar o fluxo dos raios gama. 

Mudanças na temperatura e pressão do ambiente podem originar uma variação na 

densidade do ar de até 30 % (IAEA, 2003). 

A umidade no solo também pode ser uma significante fonte de erro para a 

espectrometria gama aérea. Um aumento de 10 % na umidade do solo irá implicar no 

decréscimo do fluxo de raios gama na mesma proporção. O intemperismo nas rochas 

provoca variações nos teores dos radionuclídeos modificando desta forma o equilíbrio 

nas séries do 238U e 232Th. As regiões escolhidas para os aerolevantamentos também 

podem ter o relevo muito acidentado implicando em variações apreciáveis na altitude 

do vôo e no espaçamento entre as linhas de vôo (MINTY, 1997a; SILVA & 

MANTOVANI, 1994).  

Para a espectrometria gama aérea em que se tem como objetivo mapear os 

radionuclídeos naturais terrestres (40K, 214Bi e 208Tl) todo tipo de radiação que não 

tenha sua origem ligada aos solos ou as rochas, ou melhor, que não possua 

significado geológico deve ser considerada como radiação de fundo, ou background. 

Logo, as radiações provenientes da aeronave, a radiação cósmica e o radônio 

atmosférico estão inclusos neste contexto e também representam fontes de erro para 

a espectrometria gama aérea. O 222Rn atmosférico e os seus produtos de decaimento, 

especificadamente 214Bi e 214Pb, são os que mais contribuem dentre as radiações de 

fundo. O 222Rn é muito móvel e pode escapar para atmosfera vindo do solo e das 

rochas fissuradas em resposta a ação de variações de temperatura, pressão e 

umidade do solo. O 214Bi e o 214Pb se fixam nos aerossóis e suas distribuições são em 

função das massas de ar. As seções B.5.2 e B.5.3 indicam as correções necessárias 

para remoção do efeito causado pelas radiações de fundo. 
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B.5 Fases do levantamento aerogeofísico gama espectrométrico 
 

 Segundo IAEA (1991) um levantamento aerogeofísico em que se utiliza a 

espectrometria gama para se obter, como produto final, mapas dos teores dos 

radionuclídeos naturais K, U e Th, bem como o de grandezas dosimétricas, passa 

essencialmente pela seguinte seqüência, aqui divididas em 3 etapas (pré-

processamento, processamento e pós-processamento): 

 

1. Pré-processamento 

 - Correção do tempo morto 

      - Correção da radiação cósmica e da aeronave 

 - Correção do 222Rn atmosférico 

 - Desmembramento do espectro (stripping) 

 - Correção da altitude 

2. Processamento 

- Retro-calibração (back-calibration) 

- Geração das malhas regulares (grids) 

- Micronivelamento 

3. Pós-processamento 

- Geração dos mapas de contorno 

- Geração de mapas ternários 

  

 Da seção B.5.1 a B.5.9 apresentar-se-á de modo simplificado cada um dos 

procedimentos presentes nessas 3 etapas. As equações apresentadas nestas seções 

são originárias de IAEA (1991).      

 

 

B.5.1 Correção do tempo morto 
 

O primeiro passo na seqüência do processamento dos dados de 

espectrometria gama aérea é a correção do tempo morto. Esta correção deve ser 

realizada para todas as taxas de contagem registradas em cada banda de energia 

utilizando-se a EQ.B.1. 

 

1
nN
t

=
−

                                                   (B.1) 

 



 100

onde N (cps) é a taxa de contagem corrigida para cada segundo; n (cps) é a taxa de 

contagem observada; e t (s) é o tempo morto total para cada segundo de intervalo de 

amostragem. 

 

 

B.5.2 Correção da radiação cósmica e da aeronave 
 

O procedimento para remoção da radiação cósmica se baseia no fato de que 

na baixa atmosfera o espectro da radiação cósmica possui uma forma constante, 

porém sua amplitude decresce com a redução da altitude. A banda de energia de 3 a 6 

MeV, ou uma de maior extensão, é geralmente é utilizada para registro das taxas de 

contagem da radiação cósmica. Já a radiação de fundo decorrente da aeronave é 

invariável e deve-se a radioatividade da sua fuselagem. A contribuição referente às 

radiações de fundo da aeronave e cósmica podem ser determinados pela EQ.B.2 para 

cada faixa de energia de interesse. 

 

 N a bC= +                                                      (B.2) 

 

onde N (cps) é a taxa de contagem numa dada banda de energia em razão das 

radiações de fundo da aeronave e da radiação cósmica; a (cps) é a taxa de contagem 

da radiação da aeronave numa banda de energia particular; b é o fator de 

desmembramento da radiação cósmica (coeficiente angular que relaciona a taxa de 

contagem numa dada banda de energia em razão da radiação cósmica pela taxa de 

contagem da banda de energia da radiação cósmica); e C (cps) é a taxa de contagem 

em razão da radiação cósmica registrada em sua respectiva banda de energia. 

 Os valores de a e b podem ser determinados experimentalmente ao longo de 

uma série de vôos em altitudes que oscilam entre 1500 e 3500 m considerando-se 

seus respectivos valores médios (IAEA, 1991). Se possível esses vôos devem ser 

realizados sobre corpos d`água de forma que a contribuição do 222Rn atmosférico para 

todas as bandas de energia seja irrelevante.  
 

 

B.5.3  Correção do 222Rn atmosférico 
 

Depois da remoção das componentes das radiações de fundo da aeronave e 

da radiação cósmica, somente haverá contribuição do 222Rn atmosférico nas demais 

bandas de energia. Uma forma de eliminar a contribuição do 222Rn atmosférico na 
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espectrometria gama aérea é o uso de detectores auxiliares (upward-looking 

detectors). Estes detectores fixados na aeronave são voltados para cima (geometria 

2π) e blindados da radiação proveniente do terreno, medindo assim quase que 

unicamente (devido ao espalhamento dos raios gama do 222Rn terrestre ainda é 

possível captar uma pequena porcentagem do 222Rn terrestre) a contribuição do 222Rn 

atmosférico, que não sendo descartada pode resultar em um erro sistemático nos 

resultados provenientes da banda de energia do urânio.  

As medidas de 222Rn dos detectores voltados para superfície terrestre, 

subtraídas das medidas dos detectores auxiliares possibilitará a eliminação da 

contribuição do 222Rn atmosférico nas bandas de energia do aerolevantamento.  

  Existe ainda a radiação de fundo em razão dos produtos de fallout. O principal 

fallout é de origem de explosões e acidentes nucleares, sendo o 137Cs o radionuclídeo 

mais relevante neste contexto para geração de erros na espectrometria gama aérea.  
 

 

B.5.4 Desmembramento do espectro (stripping) 
 

O método de desmembramento do espectro, também chamado de correção 

stripping, é utilizado para remover as taxas de contagem das bandas de energia 

utilizadas na espectrometria gama aérea, mostradas na TAB.B.1, dos raios gama que 

não são originários dos radionuclídeos característicos das mesmas. As correções são 

aplicadas utilizando-se as EQ.B.3, EQ.B.4 e EQ.B.5. 

 

      ( ) 1
Th U

Th corr
N aNN

ax
−

=
−

                                               (B.3) 

 

( )
( ) 1

−
=

−
U Th corr

U corr

N xN
N

xα
                                            (B.4) 

 

( ) ( ) ( )K corr K Th corr U corrN N yN zN= − −                                     (B.5) 

 

onde x, y, z e a são chamados de quocientes de desmembramento (do inglês stripping 

ratios), onde x é a contagem na banda de energia do 214Bi por unidade de contagem 

na banda de energia do 208Tl, y é a contagem na banda de energia do 40K por unidade 

de contagem na banda de energia do 208Tl, z é a contagem na banda de energia do 
40K por unidade de contagem na banda de energia do 214Bi, e a é a contagem na 

banda de energia do 208Tl por unidade de contagem na banda de energia do 214Bi; 
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NTh(corr), NU(corr) e NK(corr) são as taxas de contagem após aplicado o método de 

desmembramento do espectro inerentes as bandas de energia do 208Tl, 214Bi e 40K, 

respectivamente. 

 Usualmente blocos de concreto cilíndricos de calibração (com concentrações 

conhecidas dos radionuclídeos) com dimensões de 1 m x 1 m x 0,3 m são colocados 

sob a aeronave e utilizados para se calcular os quocientes de desmembramento. 

Quatro blocos são necessários. Três dos blocos possuem concentrações anômalas de 

K, eU e eTh respectivamente. O quarto bloco simula a radiação de fundo.  

 

 

B.5.5 Correção da altitude 
 

 A correção da altitude do aerolevantamento é feita convertendo-se as 

contagens em cada ponto amostrado para a altitude nominal de vôo com a utilização 

da EQ.B.6 que é uma função exponencial que varia em função da altura instantânea 

de vôo do detector. 
 

( )
0

H hN N e µ− −=                                               (B.6) 

 

onde N é a taxa de contagem corrigida para a altitude nominal de vôo do 

aerolevantamento (H); h é a altura instantânea do detector em relação à superfície do 

terreno; µ é um coeficiente empírico derivado da atenuação da altura para um intervalo 

particular de energia e tipo de fonte; e N0 é a taxa de contagem observada na altura h 

em condições normais de temperatura e pressão (CNTP).  

A altura h utilizada na EQ.B.6 deve ser corrigida da temperatura e pressão do 

ambiente, uma vez que ambas influenciam a densidade e, portanto, as propriedades 

que designam a atenuação da radiação pelo ar. Esta altura denominada de altura 

equivalente nas condições normais de temperatura e pressão, respectivamente 0 ºC e 

1 atm, é dada pela EQ.B.7. 
 

273.15
( 273.15) (101.325)

obs
CNTP

P hh
T

× ×
=

+ ×
                                    (B.7) 

 

onde hobs é a altura instantânea observada em relação à superfície do terreno em (m); 

hCNTP é a altura equivalente na CNTP em (m); T é a temperatura do ar em (ºC); e P é a 

pressão barométrica em (kPa). 
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 Ressalta-se ainda, na fase de pré-processamento, a correção para o efeito da 

temperatura (drift do espectro). O aquecimento causado nos cristais do detector de 

NaI(Tl) alterará o ganho da fotomultiplicadora, influenciando posteriormente na posição 

do espectro em relação as bandas de energia. A eficiência do isolamento térmico dos 

cristais e a conservação de suas estruturas são fatores importantes para minimizar os 

erros decorrentes desse efeito.    

      

 

B.5.6 Retro-calibração (back-calibration) 
  
Os dados registrados na espectrometria gama aérea são geralmente expressos 

em contagens por unidade de tempo (cps). As taxas de contagem não são 

dependentes apenas das concentrações dos radionuclídeos no terreno, mas também 

do equipamento utilizado e da altura nominal planejada para um dado 

aerolevantamento em particular. Segundo MINTY et al. (1997b) o volume de cristais 

do detector, a eficiência do detector e a largura das bandas de energia influenciam as 

taxas de contagem observadas e fazem com que se torne difícil fazer uma 

comparação de resultados de dois aerolevantamentos distintos. Unidades de medidas 

devem ter uma significância geológica direta e ser independente dos instrumentos e 

parâmetros do aerolevantamento. Portanto, as taxas de contagem de 

aerolevantamentos devem ser convertidas para um valor médio dos teores de K, eU e 

eTh no terreno. À técnica aplicada para realização dessas conversões dá-se o nome 

de retro-calibração (do inglês back-calibration) (GSC, 1997). Este método é utilizado 

para aerolevantamentos em que na época de realização dos mesmos, os dados em 

cps não foram convertidos para valores de teores.   

A conversão é usualmente realizada dividindo-se cada uma das taxas de 

contagem relativas as quatro bandas de energia (40K, 214Bi, 208Tl e CT) por um 

coeficiente, característico de cada banda de energia, denominado de coeficiente de 

sensitividade, conforme EQ.B.8.  

 

NC
S

=                                                         (B.8) 

 

onde N (cps) é a taxa de contagem (depois de realizadas as correções na fase de pré-

processamento) para cada banda de energia; C (%K, eU ou eTh) é o teor médio do K, 

eU ou do eTh medida no terreno; e S (cps/%K, cps/eU ou cps/eTh) é o coeficiente de 

sensitividade estimado para cada banda de energia. 
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 A EQ.B.8 pode ser também utilizada para converter as medidas de taxa de 

contagem total decorrentes da banda de energia CT para taxa de exposição ( X ). Esta 

grandeza dosimétrica, conforme mostrado na seção A.7 (ANEXO A), no estado de 

equilíbrio de partículas pode ser igualada a taxa de dose absorvida no ar ( arD ) ou a 

taxa de Kerma no ar ( arK ). Logo, recondicionando a EQ.B.8 para o cálculo da taxa de 

exposição: C (R.s-1) é a taxa de exposição; N (cps) é a taxa de contagem total (depois 

de realizadas as correções na fase de pré-processamento); S (cps/R.s-1) é o 

coeficiente de sensitividade para a banda de energia CT. 

Os coeficientes de sensitividade S originados do método de retro-calibração 

são os valores utilizados para se converter os dados em (cps) para teor de K, eU e 

eTh, e no caso da banda de energia CT em taxa de exposição. Os coeficientes de 

sensitividade devem ser calculados para cada uma das bandas de energia (40K, 214Bi, 
208Tl e CT) e serão representativos de toda a área do aerolevantamento. No método de 

retro-calibração calculam-se os coeficientes de sensitividade fazendo-se medidas in 

situ em várias áreas do terreno, usando-se um espectrômetro gama portátil. Estas 

medidas são então comparadas com medidas aéreas obtidas diretamente sobre as 

regiões onde se realizaram as medidas terrestres para que se estimem com melhor 

precisão os coeficientes de sensitividade (GSC, 1997).     

 Na TAB.B.2 são apresentados fatores de conversão de teores (para o K, eU e 

eTh) para taxa de exposição e taxa dose absorvida no ar. Tais valores foram obtidos 

assumindo-se o estado de equilíbrio radioativo nas séries do 238U e do 232Th. Logo, a 

partir destes fatores pode-se estimar a contribuição individual de cada radionuclídeo 

natural (K, U e Th), ou total (K+U+Th), no cálculo da taxa de exposição ou da taxa de 

dose absorvida no ar.    

 

TABELA B.2 - Fatores de conversão de teores de K, eU e eTh para as grandezas 
dosimétricas: taxa de exposição e taxa de dose absorvida no ar (IAEA, 2003). 

Concentração do 
radionuclídeo 

Taxa de Exposição 
(µR.h-1) 

Taxa de dose 
absorvida no ar 

(nGy.h-1) 
1 %K 1,505 13,078 

1 ppm U 0,653 5,675 
1 ppm Th 0,287 2,494 

 

 Segundo IAEA (1991) uma outra forma de se calcular a taxa de exposição 

utilizando-se da taxa de contagem total em aerolevantamentos é pela EQ.B.9.  

 

. CTX FC N=                                                      (B.9) 
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onde X  (R.s-1) é a taxa de exposição, FC (adimensional) é um fator de conversão 

determinado experimentalmente, e NCT (cps) é a taxa de contagem total (decorrente da 

banda de energia CT) após as correções realizadas no pré-processamento dos dados 

de espectrometria gama aérea.   

 

 

B.5.7 Geração das malhas regulares (grids) 
 

 Os dados obtidos por um aerolevantamento em que se utiliza a espectrometria 

gama aérea são medidos pontualmente ao longo das linhas de vôo. Para se gerar os 

mapas de interesse estes dados são transpostos para uma malha regular (grid), na 

qual os dados se situarão a igual distância uns dos outros. No processo de confecção 

das malhas regulares para obtenção dos mapas torna-se necessário realizar um 

processo de interpolação entres esses dados, criando-se uma representação de dados 

suavizada e regular. A transposição dos valores obtidos nas linhas de vôo para a 

malha regular é normalmente efetuada mediante um algoritmo que usa uma 

determinada função para definir o valor de cada nó da malha, com base nos pontos 

mais próximos das linhas de vôo contidas no arquivo.  

A malha regular terá as coordenadas (x, y) associadas ao valor da grandeza 

medida na coordenada (z). A representação dos dados pontuais amostrados e dos 

dados interpolados se dá em uma célula, identificada na imagem de um computador 

por um pixel. Segundo VASCONCELLOS et al. (1994) a célula deve ter o tamanho de 

¼ do espaçamento entre as linhas de vôo, que é o valor ideal para que se minimize a 

variação dos dados pontuais na geração da malha regular.  

 É importante ressaltar que a disponibilização pelo governo dos Estados Unidos 

dos sinais de navegação e posicionamento por satélite (Global Positioning System - 

GPS), para uso comercial, só foi realizada no final da década de 70, sendo 

implementado nos levantamentos aerogeofísicos entre o final da década de 80 e o 

início da década de 90 (HILDEBRAND, 2004). Logo, correlacionavam-se as medidas 

registradas durante aerolevantamentos anteriores ao GPS, inclusive o do projeto São 

Timóteo, com uma seqüência de números chamados de fiduciais.  
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B.5.8 Micronivelamento 
 

Os ruídos presentes nas linhas de vôo de um aerolevantamento podem ser 

originários de várias fontes (e.g. instrumentos de medição mal calibrados, limitação 

dos equipamentos e a metodologia de aquisição dos dados). Além disso, o 

processamento dos dados também contribui para o ruído em conseqüência do registro 

inadequado em razão da inexistência do equilíbrio radioativo nas séries do U e Th, da 

determinação dos coeficientes de correção e calibração dos dados e dos próprios 

algoritmos utilizados (VASCONCELLOS et al., 1994). O procedimento de filtragem do 

ruído, responsável pela eliminação da contribuição das possíveis fontes de ruídos 

supracitadas é chamado de micronivelamento (GSC, 1997). 

Existem diversos filtros que podem ser aplicados sobre a malha regular, com o 

propósito de realçar, atenuar, eliminar ou transformar determinadas feições em função 

dos dados e dos objetivos de integração com a geologia. 

 

 

B.5.9 Mapas de contorno e mapas ternários 
 

Os produtos finais do processamento dos dados de espectrometria gama aérea 

são mapas de contorno. SOARES (2001) define mapas de contorno como sendo um 

meio de representar em duas dimensões, uma superfície tri-dimensional.  

Segundo SOARES (2001) a pesquisa utilizando-se a técnica de espectrometria 

gama aérea requer no mínimo quatro mapas principais (%K, eU, eTh e CT) para 

apresentar a variação primária medida.  

 Outro tipo de mapa utilizado na interpretação dos dados de espectrometria 

gama aérea são os mapas ternários, também chamados de imagens ternárias. Estas 

representam as contribuições relativas do K, U e do Th em uma única imagem, 

mostrando suas variações nos diferentes conjuntos litológicos. Para este tipo de 

representação uma das opções é a utilização do padrão de cores RGB (Red-Green-

Blue). Neste caso, para o padrão RGB o K é representado pelo vermelho, o Th pelo 

verde e o U pelo azul. A utilização deste padrão de cor é peculiar para dados de 

espectrometria gama (IAEA, 2003). Um exemplo comum do uso de imagens ternárias 

na espectrometria gama aérea é utilizá-las para identificação do radionuclídeo que se 

encontra em maior abundância em cada litologia ou até mesmo para identificação do 

radionuclídeo que mais contribui para os níveis de dose na área de estudo.  
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B.6 Erro em dados de espectrometria gama aérea 
 

 Segundo IAEA (2003) a grande fonte de erro nos dados de espectrometria 

gama aérea provém do erro estatístico. As taxas de contagem observadas em 

espectrometria gama aérea são geralmente pequenas e isto se caracteriza como um 

precedente para que se obtenha erros relevantes nas estimativas dos teores dos 

radionuclídeos naturais e medidas de exposição externa a fontes de radiação gama. 

Em termos técnicos isto significa que quanto mais próximo as medidas registradas 

estiverem do limite de detecção estabelecido para o radionuclídeo de interesse, maior 

será o erro inerente ao conjunto de medidas. 

 Considerando um conjunto de dados de espectrometria gama aérea desde a 

fase do aerolevantamento, passando pela fase de processamento, até se chegar aos 

mapas de interesse, que exibem de forma sintetizada o produto final desta técnica, 

podem-se citar como fontes de incerteza: origem dos dados, tempo de aquisição dos 

dados, sistema de georeferenciamento das medidas, erros de processamento 

(interpolação, escolha da escala e do sistema de projeção adequado, sobreposição de 

mapas, conversões, arredondamento). DICKSON & SCOTT (1997) ressaltam os 

processos de intemperismo e mineralização que influenciam na forma da distribuição 

dos radionuclídeos naturais, o equilíbrio na série do 232Th e especialmente na série do 
238U, e a topografia do terreno que torna a realização das medidas de espectrometria 

gama aérea mais imprecisa. Somada a todas essas fontes de incerteza têm-se ainda 

as variáveis instrumentais, operacionais, ambientais e de modelagem. 

 As correções realizadas nos dados de espectrometria gama aérea podem 

aumentar significantemente o percentual de erro nas medidas de cada banda de 

energia, desde que as taxas de contagem em todas elas sejam reduzidas. A correção 

stripping, por exemplo, influencia no aumento do erro nas bandas de energia do 40K e 

do 214Bi, um vez que o erro na banda de energia do 208Tl é propagado na banda de 

energia do 214Bi, e os erros de ambos (208Tl, 214Bi) são propagados sobre a banda de 

energia do 40K (IAEA, 2003). Entretanto a banda de energia de CT, em razão das altas 

taxas de contagem mostra-se com o menor percentual de erro dentre as quatro 

bandas de energia (40K, 214Bi, 208Tl, CT) utilizadas na espectrometria gama aérea 

(VASCONCELLOS et al., 1994).  

 A TAB.B.3 mostra a influência da remoção da radiação de fundo e da correção 

stripping realizada para um sistema de detecção de espectrometria gama aérea de 33 

l a 100 m de altitude. As medidas de taxa de contagem foram obtidas de um material 

com teores médios de radionuclídeos naturais de: 2 % K; 2,5 ppm eU; 9 ppm eTh. O 

nível da radiação de fundo das medidas registradas foi considerado de médio para 



 108

alto, com 36 cps na banda de energia do 214Bi. No geral, a TAB.B.3 mostra que tanto a 

correção stripping quanto a remoção da radiação de fundo contribuem para o 

acréscimo do erro nas taxas de contagem. 

  

TABELA B.3 - Propagação de erros estatísticos em razão do procedimento de 
processamento das taxas de contagem de uma material típico da crosta terrestre              

(2 % K; 2,5 ppm eU; 9 ppm eTh) a 100 m de altitude em condições de altas 
concentrações de radônio atmosférico (IAEA, 2003). 

Taxas de contagem (cps) nas bandas de energia com os 
erros percentuais em porcentagem entre parênteses  

40K 214Bi 208Tl 
Dados observados 253,7±15,9 (6,3) 66,3±8,1(12,3) 53,5±7,3(13,7) 

 
Após radiação de fundo 

eliminada 
 

212,1±15,9(7,5) 30,3±8,1(26,9) 45,5±7,3(16,1) 

Após correção stripping 175,9±18,3(10,4) 14,7±8,5(58,0) 45,5±7,3(16,1) 
 

 Em resumo, nota-se uma grande dificuldade em se estabelecer um algoritmo 

que determine como produto final a quantificação de todas as incertezas associadas 

às medidas de espectrometria gama aérea. Isto se deve possivelmente aos vários 

vínculos estabelecidos entre as medidas e todas as variáveis implícitas no contexto da 

técnica de espectrometria gama aérea. Pode-se comprovar este fato na ausência de 

literatura que mostram algum tipo de incerteza consolidada nos dados de 

espectrometria gama aérea após toda a fase de processamento. Com a modernização 

dos métodos de aquisição e processamento de dados de espectrometria gama aérea 

essa deficiência talvez possa ser corrigida.  
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