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ABSTRACT
The beryloneter is a portable tool, used to detecded beryllium minerals

in soil or rocks. It has an antimony 124 source of cama ray, and It measures tt-e neu
tron radiation produced by the Be irradiated mineral. This paper presents the field"
napping results using berylometer at Serra Branca, Cvalcante Goiás.

RESUMO
0 berilGmetro portátil é un aparelho destinado a detectar a presença te

berllio nas rochas e Minerais, utilizando una fonte de «ntinQnio 124 emissora de
raios gama e medindo os neutrons produzidos pelo berllio irradiado. Estes neutrons
sSo detectados por dois tubos de GF, altamente sen?*»?», s registrados no contador
digital de impulsos. Comparando os impulsos abiicVa com amostras padrão teremos, com
uma simples re^ra ds três, a porcentagem c!e BeP contidas na amostra.

Na pesquisa de berilo em ."erra Branca, o berilfinetro foi utilizado em tra
ba'hos de semi-detalhe e de laboratório. ~

Nos trabalhos de seml-detalhe foram piqueteatías malhas d* 25 x 10 m e as
leituras obtidas com o berilôrnetro plotadas em mapas. Após a conreccSo Je curvas de
isoteores, os locais com as maiores leituras eram ?lvos prioritários para a escava»
çSo de poços e trincheiras.

Como exemplo de trabalho de detalhe, podemos citar, o realizado no "Corpo
i-ri^ínal" no qual foram obtidas leituras numa malha de 0,5 x 0,5 » ao longo oe 150 m
de grelsen cerillfero totalmente exposto pelos trabalhos de pesquisa.

As curvas de isoteores obtidas indicam u m tendência da mineralização de
se dispor em bandas alongadas longitudinalmente.

Finalmente, a sua utilização em laboratório é a que fornece melhores pars
pectivas dada a rapidez de obtençío dr resultados e custo analítico reduzido. ~

INTRODUÇÃO
A primeira utilização do berilometro portátil no Brasil foi realizada em

1969 quando o Profo Cassedarme realizou testes em alguns pegmatitns no Fstrado de Mi
nas Gerais (Min, Met. Vol. 1 n» 299. 1969).

Posteriormente, em 1983 a Mineração Juá importou outro aparelho similar e
iniciou pesquisas em diversos ambientes propícios ft mlneralizaçOes berilfferas em di
versos estados da federação. ~

Atualmente estBo sendo desenvolvidas pesquisas visando berilo na Seira
Branca, Cavalcante, Goiás, cujos primeiros resultados sao reportados neste trabalho.

PRINCÍPIOS DE
0 Berilometro portátil (Anexo 1) é um aparelho destinado a detectar a pre

sença de berílio nas rochas e irlnerais, utilizando uma fonte de antimflnio 124, emís
sota de raios gama, • medindo os neutrons liberados pelo berílio Irradiado. Este?
neutrons stto detectados por dois tubos de tf, altamnt» «twívais e refiistrados no
ragistrador digital tie impulsos. Comparando os impulsos obtidos com amostras patfrlo



obteremos coa U M sinples regra três. a porcentagem de BeO contida na «rostra.

GEOLOGIA
0 berilo em Serra Branca ocorre principalaente disseminado irregularmente

em iRuscovita-berilo greisens, encaixados em quartzo-nuscovita greisens, em bandas a_
proximadamente N-S com aspessures variando de centímetros até 30 metros. B R cospri-
«ento, estas lentes variam de metros até 500 metros ocorrendo intermitentemente
ao longo de 3.000 metros de extensão.

Secundariamente são observados biotita-n>scovita greisens berilíferos com
o mesmo comportamento descrito anteriormente..

Finalmente são encontradas mineralizaçSes berilíferas em pegnatitos e
veios de quartzo.

UTILIZAÇÃO 00 BERlLOMETOO EM SERRA BRANCA
Os modos de ocorrências do berilo em Serra 8ranca descritos no item ante

rior condicionam o tipo de utilização do berilteetro dos quais daremos os exenplos a
seguir:

LOCAÇflO DE ESCAVAÇÕES

Em determinados locais uma fina camada de solo cobre os afloramentos. A e
xistência de pequenos cristais de berilo, por ventura encontrados, permitem supor ã"
existência de greisen berilífero nas proximidades. Neste caso, a utilização tío beri
lõmetro numa malha como a do exemplo, que foi realizada em cerca de 4 horas de servT
ço, pode determinar após a confecção de curvas de isoteor de locais propicies & esca
vação de poços e trincheiras com maior chance de acerto. ~

1RINOCIRAS (Anexo 3)

As aberturas com berilõmetros em fundos de trincheira sSo de valioso auxí
lio na delimitação de contatos e avaliação do tipo de disseminação do berilo no cor
po mineralizado.

EM PEGMATITOS E VEIOS

No esboço do Anexo 4 está representado um nível quartzo-feldspáticc com
alguma mica encaixada concordantenente no mu5C£vita-quartzo-greisen grosseiro.

0 único afloramento que existia era una antiga escavação feita cor garim
peires & meia encosta do morro. Apôs a realização dos trabalhos que expuseram tctaT
mente a lente, foram realizadas leituras com o beril&wtro que definiram rapidamente
a secçSo cor maior índice de minerslizeçSo beriiífera.

AUXÍLIO NA LAVRA

Os resultados obtidos em malha 0,5 x 0,5 m realizada sobre uma porção ex
posta do muscovita-berilo greisen, as curvai tíe isoteores delimitam perfeitamente as
zonas mais enriquecidas em berilo possibilitando um planejamento eficiente da lavra.

OETERMMAÇAO DE TEOR 00 MINÉRIO

Esta utilização é a que apresenta as melhores perspectivas dada a rapidez
na obtenção de resultados analíticos a custo reduzido.

Em regiões remotas cwno Serra Branca, o envio de amostras paia laborató-
rio consome precioso tampo além de que o mercado exige um teor mínim tíe 10% ót BeO
nos lotes exportados. Assim, o berilo produzido em Sttrra Branca é imediatamente ana»
lisado com o berilômefro ^irmitindo o "blend" caso necessário para que possaoes ter
pronto para embarque lotes horoçênecs que evitarão manuseio posterior.
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PAREDE NE PERFIL GEOLÓGICO
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