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CAPÍTULO 7
7. Métodos radiométricos
Existem duas formas específicas de levantamento de dados Radiométricos18 de
fótons gama: cintilometria29 e espectrometria310. Os levantamentos se dividem em aéreo e
de superfície (terrestre), sendo o segundo utilizado neste trabalho. Estes dois tipos de
levantamento diferem-se, basicamente, na diferença de altura dos detectores em relação ao
solo e no tamanho dos detectores empregados (MANÉ, 1998).
A espectrometria gama de superfície, até então era muito usada na prospecção
mineral, mapeamento geológico-geofísico, monitoramento da radiação natural do meio
ambiente, avaliação da radioatividade de materiais de construção e de objetos
antropogênicos, tais como concentrações carbonáticas (tema do presente estudo).
Há duas décadas vêm sendo reportadas experiências de uso de métodos
radiométricos na arqueologia (LEIPUNSKII et al., 1965), que apresentaram boa aplicação
no mapeamento de material carbonático (conchas), os quais normalmente diminuem as
concentrações dos rádio-elementos naturais no solo (BRITO et al., 1999; ALBERTO et al.,
2000).
As respostas radiométricas sobre os concheiros representam anomalias negativas em
virtude do baixo conteúdo desses elementos radioativos em seus canais de sensibilidade
específica e na contagem total dos mesmos. A aplicação da cintilometria e espectrometria
gama têm sido experimentadas na arqueologia, principalmente, porque os materiais tanto
biológicos quanto minerais abrigam quantidades significativas de fosfato de cálcio, que
contêm pequenas, porém significativas, quantidades de radionuclídeos, instáveis passíveis

8.

Radiometria: mede a distribuição de material radioativo na subsuperfície terrestre. A radiometria pode
utilizar a cintilometria (ou contagem gama total) para identificar indiscriminadamente a presença de
elementos radioativos como o K, U e Th ou estimar, por meio de espectrômetros multicanais, as quantidades
individuais destes elementos, na chamada espectrometria gama.
9.

Cintilometria baseia-se na propriedade de certas substâncias (por exemplo, o Iodeto de Sódio ativado por
Tálio) de gerar cintilações ao receberem impactos de fótons gama, ou de partículas ou beta. Válvulas
fotomultiplicadoras convertem estas cintilações em impulsos elétricos que são convertidos em contagens
totais, acima da energia de 100 keV.
10.

Espectrômetros: Embora tendo o mesmo princípio de detecção dos cintilômetros, estes detectores
discriminam as energias das radiações, permitindo a visualização do espectro de energia de decaimento dos
elementos químicos do K e das séries do Ue Th, tornando possível identificar os radioelementos presentes. A
técnica usada é denominada análise espectral por canal de radiação específica.
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de decaimentos radioativos naturais produzindo anomalia negativa (PESCHEL, 1967, in
WYNN, 1986).
A radiação gama tem sido muito utilizada, principalmente na delimitação de
sambaquis, por sua composição ser rica em material carbonático. As anomalias geofísicas
do solo, resultantes das ações antrópicas pré-históricas, são encontradas pelos métodos
geofísicos de investigação rasa e servem como guia no delineamento e delimitação das
escavações.

7.1. Radioatividade natural
Resumidamente, a radioatividade natural é originada da desintegração espontânea
de elementos químicos, com emissão de partículas alfa ( +) e beta ( -), liberando energia
sob a forma de fótons gama ( ). No decaimento espontâneo, o núcleo do elemento formado
geralmente fica no estado excitado e libera um fóton (radiação gama), passando para um
nível de energia mais baixo e mais estável (estado fundamental) (Figura 7.1).
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Figura 7.1. Esquema representativo do comportamento das partículas
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desviadas em direções opostas ao passarem por uma placa eletricamente
carregada. Os fótons gama ( ) não são defletidos portanto não possuem carga
elétrica, (modificado de MASTERTON et al., 1990).
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Quanto a partículas neutras, como é o caso da emissão gama, não ocorre deflexão
por se tratar de uma radiação eletromagnética. Para nossos propósitos importa identificar
estas partículas associadas à radioatividade e suas propriedades. A tabela 7.1, abaixo
resume algumas das informações a respeito da penetração das partículas nos vários meios.

Tabela 7.1. Esquema representativo do poder de penetração das partículas.
(http//:www.scite.pro.br/emrede)
Tipo
Alfa
Beta
Gama

Natureza
Partícula composta de
dois prótons e dois
nêutrons
Elétron com alta
energia
Radiação eletromagnética (fótons) de
alta energia

Alcance no ar

Barreiras

Alguns centímetros

Folha de papel

Algumas dezenas de
centímetros

Folha de alumínio (milímetros de
espessura)

Algumas centenas de
metros

Paredes de concreto (espessura
superior a 1 metro)

* Para raios gama, não podemos definir um alcance específico,

pois sua atenuação é exponencial e depende da energia. O valor
indica a meia espessura capaz de atenuar metade da radiação
incidente.
A desintegração de um dado número de núcleos de qualquer nuclídeo radioativo
(elemento radioativo em desintegração) pode ser expressa pela equação geral:

N = N 0 e − λt
Onde:
N=

Número de nuclídeos no instante t.

No =

Número de nuclídeos presentes inicialmente.

λ=

Constante de desintegração.
O parâmetro λ (lambda) é denominado de constante de desintegração, sendo que,

depois de transcorrido um tempo igual a 1/λ, o número de nuclídeos fica reduzido a
1/e≅1/2,718 (± metade do valor) do número inicial. Uma quantidade determinada de um
elemento radioativo se reduz à metade depois de transcorrido um tempo t = ln2/λ ≅
0,693/λ, denominado meia-vida.
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A emissão γ (gama) é uma radiação de natureza puramente eletromagnética. O
núcleo excitado pode emitir um ou mais fótons gama com energia definida, de acordo com
a probabilidade de decaimento energético. Alguns fotopicos podem ser selecionados para
identificar o isótopo emissor de interesse através de medidas gamaespectrométricas
adequadas.
Os fótons gama podem ser espalhados e absorvidos pelos materiais existentes entre
a fonte radioativa e o detector (sensor). A capacidade de diferentes materiais de atenuar a
radiação de raios gama pode ser expressa em termos de meia espessura, que é a distância
percorrida pela radiação dentro do material , até ser atenuada em 50%.
Na natureza são conhecidos mais de 200 tipos de nuclídeos radioativos, emissores
alfa ( ), beta ( ) e gama ( ). Os elementos radioativos naturais

40

K,

238

U e

232

Th

desempenham papel predominante no estudo da radioatividade natural das rochas e dos
materiais da crosta terrestre devido a sua abundância, ordem de grandeza de suas meias
vidas, e a possibilidade de detectá-los por cintilometria gama, diretamente, ou através de
um de seus elementos - filho (NORDEMANN, 1966). Esses nuclídeos têm como
característica relevante seu decaimento natural, com emissão de partículas e radiação
eletromagnética gama.
As fontes mais importantes de radiação gama usadas neste levantamento foram 40K,
238

Ue

232

Th, em especial com o canal de

232

Th (tório), por ser o elemento que mais se

assemelha e representa o material estudado (CaCO3) (Figura 7.2).
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Figura 7.2. Modelo geoarqueológico demonstrando diferentes anomalias gama superficiais
de acordo com o material do solo, sua espessura e percentagem de concentração
de CaCO3 no sítio. Note que logo acima da concentração de conchas, a contagem
é menor.
A radiação gama tem a mesma natureza da luz visível, mas seu comprimento de
onda é bem menor (em torno de 0,0005 a 0,1mm). Isso significa que os fótons gama têm
maior energia, tendo maior penetração que o da luz. Abaixo, a Tabela 7.2 fornece alguns
valores de penetração da radiação gama para diferentes materiais.

Tabela 7.2. Penetração da radiação gama para diferentes materiais (In: TELFORD et al.,
1985).
MEIA ESPESSURA
Energia γ (MeV)

Água

Arenito/calcário

Ferro

Chumbo

0.2

5.08

2.11

0.66

0.14

1.2

10.16

4.57

1.55

0.86

5.0

23.11

9.90

2.79

1.47

A emissão gama dos elementos pode ocorrer em decaimentos radioativos, onde a
radiação eletromagnética é emitida para retirar o excesso de energia dos núcleos formados.
A radiação gama difere dos raios-X (originados nas camadas eletrônicas mais internas),
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quanto a sua origem, pois é de origem nuclear. O cobalto-60 (60Co), o césio-137 (137Cs) e o
sódio-22 (22Na) são exemplos de emissores gama (além de outros tipos de radiação)
artificiais.
Os decaimentos radioativos naturais dão origem a elementos filho, criando
sequência de formação de novos elementos, que é chamado de série de decaimento (Tabela
7.3).
Todos os elementos com número atômico igual ou superior a 84 são radioativos.
Os elementos de número atômico superior ao do urânio são todos artificiais, isto é, foram
criados em laboratórios ou reatores nucleares.
Os isótopos radioativos naturais conhecidos pertencem a cada uma das duas séries
ou famílias radioativas :
Série do urânio - Nesta série o elemento pai é o 238U. Quando um núclídeo de 238U
emite partícula α transforma-se em

234

Th. O núcleo do

234

Th, por outro lado, é capaz de

emitir partícula β , transformando-se em 234Pa, e assim por diante.
Série do tório - Nesta série o elemento pai é o

232

Th. Nas duas séries radioativas

naturais, todos os átomos participantes diferem de um múltiplo de 4 unidades de número de
massa do elemento - pai, pois temos emissões de partículas α e de partículas β .
Generalizando, tem-se:
•

Série do tório - série 4n

•

Série do urânio - série 4n + 2
Assim, todos os elementos da série do tório têm seus números de massa múltiplos

de 4.

Esta simplificação permite identificar a que série pertence um dado elemento

radioativo natural.
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Tabela 7.3. Seqüência da série de decaimento radioativo natural do Urânio-238. Deste
processo de desintegração espontânea, resulta o decréscimo do número de átomos
radioativos originais de uma amostra, no decorrer do tempo.
Elemento
(nome histórico)
Tório
Rádio (mesotório 1)
Actínio (mesotório 2)
Tório (radiotorio)
Rádio (tório X)
Radônio (tório)
Polônio (tório A)
Chumbo (tório B)
Astatínio
Bismuto (tório C)
Polônio (tório C’)
Tálio (tório C'‘)
Chumbo (tório D)

Nuclídeo
232
90Th
228
88Ra
228
89Ac
228
90Th
224
88Ra
220
86Rn
216
84Po
212
82Pb
216
85At
212
83Bi
212
84Po
208
81Tl

Modo de
desintegração
α
0
β
0
β
0
α
0
α
0
α
0 α,β
0
β
0
α
0 α,β
0
α
0
β

208
82Pb

estável

Meia-Vida
1,39 x 1010 anos
6,7 anos
6,13 horas
1,91 anos
3,64 dias
51,5 seg.
0,16 seg.
10,6 horas
3 x 10-4 seg.
60,5 min.
3 x 10-7 seg.
3,1 min.

Nuclídeo
Resultante
228
88Ra
228
89Ac
228
90Th
224
88Ra
220
86Rn
216
84Po
212
/85At216
82Pb
212
83Bi
212
83Bi
208
/84Po212
81Tl
208
82Pb
208
82Pb

7.1.1 – Radioatividade de materiais carbonáticos
Em relação às rochas calcárias, estudos anteriores (NORDEMANN 1966) já
demonstraram que estas apresentam em geral baixos teores de elementos radioativos: o
potássio é pouco abundante, por não ser um constituinte dos minerais essenciais destas
rochas; e também pouco encontrado em concentrações carbonáticas minerais ricos em
urânio e em tório. Por outro lado, a similaridade de comportamento geoquímico entre
urânio e tório, normalmente observada em outros tipos de rochas, não é encontrada no caso
das rochas sedimentares (CLARK et al 1966). O urânio é parcialmente oxidado e passa ao
estado hexavalente, produzindo o íon solúvel uranil; o tório é mais encontrado na matéria
em suspensão do que em solução, e a pouca quantidade de tório solúvel é rapidamente
fixada em minerais secundários. Deste modo, a razão Th/U varia largamente, dependendo
do local de deposição e de ser o meio oxidante ou redutor. Estas características são de
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grande importância na abordagem de cada sítio, pois os valores de leitura estarão
diretamente relacionados ao ambiente em que se encontram.
No entanto, solos carbonáticos são susceptíveis de apresentarem fracionamentos
isotópicos e desequilíbrios Th/U importantes devido à grande reatividade química que
caracterizam as matrizes carbonatadas (DEVER, 1987, HILLAIRE-MARCEL, et al. 1990).

7.2. Espectrômetro gama portátil
Os espectrômetros de fótons gama detectam as radiações gama, e transformam as
energias eletromagnéticas em pulsos elétricos de amplitudes proporcionais às energias
incidentes. As energias transportadas pelos fótons gama originados dos elementos
radioativos são convertidos em pulsos elétricos, pelo conjunto cristal sensor - válvula
fotomultiplicadora - amplificador espectroscópico, que são discriminados de acordo com as
janelas de interesse. Um conjunto de canais de energia, correspondendo a fotopicos de raios
gama, também designados de janelas de energia ROI ( Region Of Interest), é escolhido para
melhor discriminação dos radioelementos de interesse.
As energias dos γ - emissores do K, U e Th atingem 2615 KeV e acima de 3 MeV
são denominados de raios cósmicos. O espectrômetro portátil GS-512, usado neste projeto,
é um detetor multicanal MCA (multichannel analyzer) para medida do espectro de energias
dos raios gama, que opera com baterias internas. O espectrômetro é formado de um detector
de cintilação de NaI(Tl) (Iodeto de sódio dopado com tálio) de 76 x 76 mm e de um
analisador de amplitude de 512 canais, controlado por um microcomputador.
A memória digital do espectrômetro armazena os dados resultantes do levantamento
nas estações (identificação da estação e dados de contagem nas janelas do K, U e Th) ou o
espectro total de 512 canais. A memória de 240 Kb permite armazenar resultados de até
4000 estações, ou de aproximadamente 200 espectros completos, ou então, uma
combinação de ambos.
Medidas de superfície são feitas com o detector encostado no solo ou situado a uma
altura não muito elevada, e a geometria adotada é de 2π (espaço semi-infinito), isto
considerando uma camada de solo com atividade distribuída uniformemente, extensa tanto
lateralmente como em profundidade e, onde mais de 50% da intensidade de radiação
origina no nível superior da camada, que é de 5cm para solos (Figura 7.3). Camadas de
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solos com mais de 25cm contribuem com 15% da intensidade total detectada. Não obstante,
fontes radioativas situadas a profundidades maiores podem ser detectadas na superfície,
pois uma atividade maior pode compensar a absorção da radiação pela matéria localizada
acima da fonte e, uma fração dessa radiação pode chegar até a superfície e ser
detectada(LEIPUNSKII et al., 1965).

Figura 7.3. Regiões de contribuição de contagem gama para um detetor portátil encostado
no solo. A porção sombreada mostra o volume de espessura máxima de 25cm, que mais
contribui para as contagens, e o alcance máximo do gama na superfície é de 1m. Quase
90% da radiação recebida no detector provavelmente origina-se desta zona hachurada.
As determinações das concentrações dos elementos-pai das séries do U e do Th são
indiretas, e são expressas em ppm (partes por milhão) de eU, eTh, e em % para K pois sua
ocorrência é maior na natureza. Espectrômetros multicanais registram os espectros da
radiação gama numa ampla região de interesse e os valores de ROI quando corrigidos,
podem ser convertidos em concentrações, se as constantes de sensibilidade do detetor são
conhecidas.
Para estudos geofísicos são utilizados elementos - filho beta emissores, de maiores
atividades, das séries radioativas. O Urânio (238U) é medido através do elemento filho
Bismuto (214Bi) e o Tório (232Th), através do elemento filho Tálio (208T1). Para que o valor
de concentração de um elemento-pai, determinado através da emissão gama de um de seus
descendentes tenha significado, é importante que os membros da família radioativa
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envolvida estejam em equilíbrio radioativo secular. A condição de equilíbrio radioativo
secular é obtida quando o número de átomos-filho que estão se desintegrando por segundo
é igual ao número de átomos que estão sendo criados por desintegrações do isótopo-pai
(TELFORD et. al., 1985).
Os parâmetros dos espectrômetros podem ser determinados de um conjunto de
equações obtidas de medidas realizadas sobre blocos-padrão (pads) de cimento, de
concentrações conhecidas de U, Th e K, em equilíbrio radioativo secular. Esses coeficientes
determinados são as correções de Compton e de sensibilidade que relacionam os valores
dos ROI medidos com as concentrações de U, K, Th do solo. Os maiores valores de
concentrações para as várias situações geológicas são de ordem de 4%K, 3-4 ppm eU e 1718 ppm eTh.
Em geral, a presença tanto de U como Th produz respostas nos 3 canais de deteccão
(ROI) do espectrômetro. Assim, uma resposta no canal de U ou de Th pode indicar a
presença de U, Th ou os dois e a resposta no canal de K também pode indicar a presença de
K, U ou Th. A calibração leva em conta essas interações e permite estimar as quantidades
de K, U e Th na fonte geológica que causa estas respostas observadas. Procedimentos de
calibração usam concentrações conhecidas de K, U, e Th para estimar as constantes de
proporcionalidade/sensibilidade. Primeiro, entretanto, é necessário medir e corrigir a
radiação de fundo, também denominada background.

7.2.1. Background
A radiação natural originada na superfície da Terra pode ser detectada pelo
espectrômetro de raio gama, e pode ser convertida em concentrações de K, eU e eTh.
Outras fontes de radiação produzem um background (radiação de fundo) que é parte do
ruído e precisa ser removida das leituras observadas. As três fontes principais de ruído de
fundo são: (a) ruído eletrônico do instrumento, (b) radiação cósmica e (c) radiação
atmosférica.
A radiação penetrante na atmosfera dá início ao fluxo de raio gama cósmico que
gera uma radiação de fundo, parte da qual tem energias abrangidas pelos espectrômetros
gama. Os decaimentos radioativos de gases presentes na atmosfera, principalmente Radônio
(222Rn) e seus elementos filhos, são a fonte principal de radiação de fundo. Este gás nobre é
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produzido nas rochas e no solo a partir da série do Urânio 238U e está presente nas camadas
baixas da atmosfera. A radiação de fundo para cada ROI do espectrômetro é estimada
tomando-se medidas na área onde o fluxo de gama no solo é mínimo. Medidas de
background atmosférico podem ser obtidas num barco ou numa ponte de madeira sobre um
rio ou lago que tenham lamina d’água de espessura mínima de 1m. Nesta situação, a
absorção da radiação proveniente do solo é superior a 97% (RICHARDS, 2001). O barco
deve estar longe o suficiente da margem do lago para que não haja contribuição de radiação
vindo do subsolo (Foto 7.1).
Uma forma menos exata, usada para medidas relativas das razões U/Th, U/K e
Th/K, é a reocupação de uma base onde todas as medições das janelas ROI serão corrigidas
(Figura 7.4). Terrenos graníticos e gnaíssicos podem ter altos contrastes e devem ser
evitados como estações de reocupação. Basicamente, rochas ígneas e a maioria das
sedimentares estão geralmente associadas a baixos teores, com algumas exceções. Ao final
de cada linha dentro da malha deverão ser feitas reocupações na base, para estabelecer as
variações diurnas de radiação de fundo.

A

B

Foto 7.1. A) Leitura sobre lâmina d´água
para medida da variação diurna da
radiação atmosférica e também do
background regional. B) Equipamento
GS 512CS da Geofyzika no laboratório
do IAG sendo configurado.
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b) Perfil Esquemático
Figura 7.4. a) Pontos de reocupação de base,
onde ao final de cada linha tracejada (linha
da malha) o operador faz uma leitura. b)
Perfil esquemático da topografia típica dos
sambaquis em forma de montículos.

7.2.2. Calibração e uso do espectrômetro de fótons gama
Manuais de equipamento usam tipicamente a palavra calibração referindo-se ao
processo de ajuste de ganho do instrumento para que as energias dos fótons gama
detectados sejam medidas com maior precisão e gravados nas janelas corretas do
espectrômetro.
O procedimento de calibração de um espectrômetro utilizando fontes padrão (pads)
em equilíbrio radioativo secular de concentrações conhecidas é importante devido à
alteração de ganho, de resolução e de eficiência do conjunto cristal detector (NaI(Tl) Iodeto de Sódio dopado com Tálio) - válvula fotomultiplicadora, com o tempo. As janelas
de energia ou regiões de interesse (ROI411) dos fotopicos do 214Bi (elemento filho do U), do
208

Tl (elemento filho do Th) e do

40

K, do equipamento também devem ser ajustadas em

energia, periodicamente.
A calibração do espectrômetro gama portátil pode ser feita em duas etapas:
1. Através de fontes - padrão cujas energias dos fotopicos são bem conhecidas,
ajustar o ganho para certificar que os fótons gama de interesse sejam detectados
corretamente nas janelas usadas na detecção. Estas fontes são escolhidas de modo que seus
11

Region of Interest – Região de Interesse.
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fotopicos estejam dentro do intervalo de energia usado em aplicações geológicas, para
possíveis interpolações. Alguns instrumentos usam a energia de
correspondente ao fotopico de energia do

208

2.615 MeV,

Tl, da série de decaimento do Tório (232Th). O

procedimento de ajuste da energia de calibração pode ser manual ou automático e, a fonte
pode ser permanentemente incorporada ao instrumento.
2. Estabelecer a proporcionalidade entre as medidas corrigidas nas janelas do
Potássio (K), do Urânio (U) e do Tório (Th), obtidas no campo, com as realizadas sobre
blocos (pads) de concentrações conhecidas destes mesmos elementos.
Neste trabalho, partiu-se diretamente para a 2a etapa pois a calibração em energia
não é necessária, pois o equipamento é autoestabilizado através de uma fonte interna de
137

Cs e o canal corresponde a sua emissão gama de 0.662 MeV é conhecido. Na calibração

em concentração do gamaespectrômetro portátil GS-512 foram feitas medidas sobre 8
blocos de concreto (pads) de concentrações conhecidas de K, U e Th existentes no Instituto
de e Radioproteção e Dosimetria do Rio de Janeiro (IRD512-CNEN613/RJ). Os blocos
cilíndricos de calibração contendo U e Th e K, em equilíbrio radioativo secular, têm 3
metros de diâmetro por 1 metro de espessura, e os topos situam-se no nível do solo (Figura
7.5).
As leituras sobre os vários blocos de calibração e sobre o bloco de radiação de
fundo BKG são feitas alternadamente e, os valores líquidos nas janelas do K, U e Th,
juntamente com os tempos de integração são gravados. Os tempos de leitura devem ser
suficientemente longos para reduzir as flutuações estatísticas das contagens e ter-se
medidas confiáveis. Normalmente usa-se uma amostragem de dez minutos sobre os blocos
de calibração. A Tabela 7.4 apresenta os valores de contagens obtidas sobre os oito blocos
de calibração (LOVBORG – KIRKEGAARD, 1974).

12

13

Instituto de Radioproteção e Dosimetria.
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Figura 7.5. Diagrama da localização dos blocos de concreto para calibração, localizados no
IRD/RJ.
Tabela 7.4. Valores de contagens obtidos nos blocos de calibração IRD/RJ utilizando o
GS-512. Fonte (LOVBORG – KIRKEGAARD, 1974 )

Th1
UTh1
UTh2
BKG
K1
K2
U1
U2

K (10min)
11384.5
6574.5
11125.5
628.25
7189.0
6340.0
9447.5
6649.25

U (10min)
7263.5
2830.75
7549.0
275.75
797.75
1162.25
6017.75
2935.25

Th (10min)
9125.75
2570.25
5824.25
180.50
772.00
1189.75
1641.5
1700.25

Após serem normalizadas para um mesmo tempo de leitura (por exemplo, valores
por segundo), as contagens obtidas sobre cada bloco são corrigidas da radiação de fundo
subtraindo-as das leituras realizadas sobre o bloco BKG de radiação de fundo. O valor do
background total (eletrônico e atmosférico) é determinado normalmente sobre um corpo
d'água.

7.2.3. Cálculo das concentrações
Para a conversão das taxas de contagem obtidas nas janelas do K, U e Th em
concentrações destes elementos nas rochas emprega-se, inicialmente, o procedimento
padrão denominado correção de stripping, que é utilizado para determinar as taxas líquidas
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de contagem dos elementos em cada janela sem a influencia das outras (DARNLEY et al.,
1986; GRASTY et al., 1991). Neste procedimento, dois conjuntos básicos de constantes de
calibração são determinados: a primeira são as razões de stripping (Coeficientes de
espalhamento Compton714) e a segunda são as constantes de sensibilidade de cada uma das
três janelas correspondentes a cada um dos elementos (K, U e Th). As razões de stripping
são obtidas entre contagens detectadas numa dada janela relativa às detectadas em outra
janela quando usada uma fonte pura de Urânio, Tório ou Potássio (Figura 7.6). A
concentração então é obtida através de uma relação entre as taxas de contagem nas janelas e
as sensibilidades das janelas
As três sensibilidades das janelas são expressas como contagens por segundo em
cada janela por unidade de concentração e são dependentes da eficiência do instrumento, do
seu limiar de discriminação, do tamanho do seu detector e da geometria da medida.
Adotou-se uma notação na qual α, β e γ são taxas de contagens em uma janela de
energia mais baixa relativa às de uma janela de energia mais alta, enquanto que as razões de
stripping reversas a, b e g são as taxas de contagens em uma janela de energia mais alta
relativas às de uma janela de energia mais baixa. Tanto as razões de “stripping” quanto as
sensibilidades das janelas são determinadas através de medidas sobre blocos de concreto de
calibração.

14

Efeito Compton – Os fótons apresentam propriedades corpusculares (de partículas) quando se chocam com
um elétron (livre). Nessas circunstâncias, o fóton perde energia para o elétron, diminuindo sua freqüência e
aumentando o seu comprimento de onda. O fenômeno, observado primeiro em 1923 por um físico norte
americano A. H. Compton (1892-1962), ocorre quando o fóton colide com um elétron livre, transferindo
parte de sua energia e conseqüentemente o fóton perde energia, diminuindo a freqüência e aumentando o seu
comprimento de onda.
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Figura 7.6. Esquema representativo das interações entre as janelas de K, U e Th. A
interferência entre janelas de energia denominado fator de stripping é usada para remover a
interferência segundo as setas indicadas acima. Comumente são usados os fatores de
stripping α, β e γ. Os fatores a, b e g são geralmente pequenos ou iguais a zero e por isso
normalmente ignorados.

7.3. Aquisição de dados
O objetivo principal de um levantamento de campo por espectrometria gama
consiste em localizar anomalias e determinar a natureza e concentração dos radioisótopos815
que dão origem a estas anomalias. A técnica consiste em deslocar um sistema de
cintilometria de maneira sistemática sobre uma malha padrão, ao longo de perfis em malhas
ou através de medidas esparsas aleatórias. Os dados de contagens resultarão em medidas
quantitativas das concentrações de K, U e Th que servirão ao estudo do comportamento
destes elementos no ambiente.
O espectrômetro portátil GS-512cs utilizado foi anteriormente testado em
laboratório e calibrado na base de calibragem em RJ. A maioria das medidas de
espectrometria gama foi feita sobre os pontos de cruzamento das linhas nas malhas dos
15

Radioisótopo é um isótopo radioativo (um isótopo instável de um elemento que decai ou se desintegra
emitindo radiação).
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sítios (nós da malha instalada), adotando-se um minuto de contagem em cada medida e
algumas medidas aleatórias foram feitas em pontos próximos a malha, com o intuito de
fechar o corpo da anomalia, uma vez que o mesmo não é notado em superfície faz-se
necessário sempre extrapolar a área suposta do corpo.

Para amarração destes pontos

utilizou-se uma estação topográfica digital (Estação Total).
Foram tomadas, periodicamente, medidas sobre um ponto base de reocupação
(escolhido estrategicamente em cada sítio, geralmente na parte central do mesmo), para
monitoramento das variações diurnas da radiação cósmica e verificação da repetibilidade
das medidas. Foram tomadas também medidas sobre uma lâmina d’água de mais de um
metro para correção da radiação de fundo (Balsa no Rio Ribeira) (Foto 7.2).

Foto 7.2. Leituras feitas sobre uma
lâmina d´água em uma balsa para
monitoramento das variações diurnas da
radiação cósmica e verificação da
repetibilidade das medidas.

Os levantamentos foram feitos em várias etapas por se tratar de sítios diferentes e
relativamente distantes entre si. Os trabalhos de campo começaram no mês de maio de
2001. Tendo sido feitas várias campanhas seguintes, compreendendo os meses de outubro e
novembro de 2001, março, abril, maio, junho, agosto e outubro de 2002.
Nestas etapas foram realizadas atividades desde o reconhecimento dos sítios,
limpeza e delimitação de áreas, reconhecimento de feições e materiais geológicos de
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superfície, comportamento topográfico local das feições, cobertura vegetal, além de criar
estratégias logísticas ligadas à execução do levantamento e posteriores escavações. Contouse, neste momento, com a colaboração de arqueólogos do Museu de Arqueologia e
Etnologia (MAE/USP), parceiros no âmbito do projeto de pesquisa sobre os sambaquis
fluviais do Vale do Ribeira de Iguape.
No levantamento gamaespectrométrico de detalhe utilizamos o espectrômetro GS512, posicionando-se o detector diretamente sobre a superfície (Foto 7.3). As medidas
foram feitas nas junções (pontos de cruzamento) da malha regular quadrada, que foi
estendida por todos os sítios antes do levantamento. A eqüidistância entre os pontos foi de
2m. No prolongamento de algumas linhas das malhas foram realizadas medidas para
verificar o comportamento das contagens naquelas direções em todos os três sítios.

Foto 7.3. Realização de medidas
em campo, onde o sensor é
colocado em uma malha
definida com espaçamento
uniforme. As medidas foram
coletadas em espaçamentos de
2x2 metros, com tempo de 1
minuto, sendo guardadas em
forma de dados digitais para
posterior processamento em
laboratório.

Operação do equipamento
Para iniciarmos os trabalhos de campo é necessário tomarmos algumas medidas
preparatórias do equipamento e familiarização com suas funções de configuração. Ver
anexos 07, 09 e 10.
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