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R E S U M O

i >,

Foi desenvolvido um método «<= e.~pectromctria gema de a l ta

resolução para estudar <i distribuição do Cs (.-„' clideo fissjogênico prg

rivzido nos ensaios termonucleares, de r.eia vida - 30 anos) nas camadai.

IÜ.» per t ic ia is de nolos característicos do Estado da Bahia. Cs resultados

obtidos mostram concentrações que viriam entre 0,6 e'6,0'nCi/n , com um

valor médio de 2,5 - 0,5 nCi/n . Una tentativa de correlação de parang

t.ros ambientais e físico-.químicos cor. a concentração em Cs ' mostrev

uir.a tendência cie maior acasi.ulsção srr ?olo3 de regimes' de maior taxa de

preoi.ptt:eç5o: '/.,0 nCi/m , en\ média, em regiões de 700 a 1000 rai/ano e

2rS nCi/ni", em média, para rogiões d.G I/no c. 2000 mrr./ar.o. Por o:tro Ia

do, verificou-se a existi"*;" "-ia de 'int: .-corrói ação entre este r.idLomacJ.i

deo ÍJ o cálcio, juntamente: rcr? o tf-ov e:i a r a i l i , oara urr. raeno cj.pc de

solo •;. sob t:oní*iç5-£?í; clir.vlticas se.t.^lh

« S T U A G T

A iuqh-repelution çaî una-ray .^ectrometry metho«i v;as deva

distribution of Cr-73-7 in toyjsoilft cf Stc.teloped in order to stuiy t

of 3úhia (Brazilí . The rasulta has shewn conoentrations .: v:.v/ bctwe&u

0.6 and 6.0 nCi/ra . Corr*:Lat:ion of the Ĉ  J concontration with

ronwental and physico-cheiiical parameters has chct-m <i tendency fc>r

t(?st accumtilation in soi ls witn regions of greatest precipitation ratos:

2.0 nCI/m , on the average, for regions with 700 ICT to 1,000 ror./ycar and

2,8 nCi/m~, on the avera--/^, in regions v/it>-» 1,700 nm to 2,000^

On the other hand, an anti-correlation br:tv:eon this rciâiormclide and

both calcium and clay content, for soils of similar type and urader

climatic conditions is seen. i
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I N T R O D U Ç Ã O

Com o adevento da era nuclear foram iniciados os ensaio'

termonucleares que, especialmente, durante o período de 1955 a '' ̂ , ,.a

troduziram na atmosfera vários elementos radioativos artificiais (produ

tos de fissão), que vêm caindo sobre a supejrfície da Terra.

Alguns desses elementos radioativos são absorvidos pelas

plantas e entram na cadeia alimentar do homem, fixando-se em algumas re ""

giões do corpo humano (Palmer - 1963, Gustafson - 1969,Lloyd et al-1973). -<

Dentre os elementos radioativos artificiais produzidos pe

los artefatos termonucleares atmosféricos, o presente trabalho pretende

abordar o estudo da distribuição de uín isotopo de Césio, o Cs , no so

Io.

Devido a sua meia vida relativamente longa, de 30 anos,
137

o Cs pode ser transportado a longas distâncias tendo iá sido deteta

do em águas do hemisfério sul, no Rio de Janeiro em 1957 (Marques et ai).

Os produtos de fissão que possuem a propriedade de seicm

transportados através de longas distâncias devem possuir um tempo de re

&idência relativamente longo na atmosfera terrestre sofrendo assim um

processo de homogeneização. Assim seria de se esperar que a queda de ae

rossois radioativos na superfície da terra fosse uniforme, mas foi v&rí

ficado que existe uma certa diferença na taxa de atividade por unidade
2

de superfície (mCi/Km ) nas águas de chuva. Este fato foi atribuido a

diferença de lixiviação e abastecimento da atmosfera ou seja, no modo

diferente de formação e abastecimento das precipitações (Nguyen ct

Lambert - 1967).

Dentre os produtos de fissão introduzidos na atmosfera ter

restre, os mais estudados foram o Zircõnio - Niõbio 95, Ruthênio 103- 106,

Cério 141 - 144 e Praseodímio 144, que devido a sua meia vida curta, po

deriam ser usados como traçadores atmosférico para o estudo da circula

T-ão do ar (Chesselet, Lalou et Nordemann - 1964, Lambert - 1964) .

Outro elemento também bastante estudado foi o Estrônico

90/ pois éle entra no metabolismo alimentar dos seres vivos, fixando-se

principalmente nos tecidos ósseos juntamente com o Cálcio (Lockard - 1961,

Kulp - 1965, Bowen - 1970).
137

Alguns estudos realizados com o Cs na água do mar indt.
1

c--n qua ê1 f ,>- em matr•-iri s -pensão, principalmente em argila



(Hakkinem et Lakanen - 1974, Chesselet et Lalou - 1964) , iras outros

(Brcecker et al - 1966) acreditam que ele é encontrado mais facilmente

em solução; e que existe uma certa estratificação na sua distribuição

com a profundidade do mar, e a sua concentração varia com a latitude e

longitude, dependendo das correntes marinhas (Folson e Sreekunaram - 1970).

Este fato é atribuido ao fenômeno da distribuição heterogênea dos aeros

sois radioativos artificiais lançados na atmosfera e a acumulação do

Césio na água do mar devido ao seu tempo de residência longo, L G 6x10**

anos, um pouco menor que a de outros elementos alcalinos, tais como so

dio e potássio que possuem um tempo de .residência de 6,8 x 1-0 anos e

7 x 10 anos respectivamente (Goldberg et al - 1971),

Apesar do solo representar também um reservatório impojr

tante para as contaminações de longo período no estudo de movimento dos

materiais radioativos na biosfera, os trabalhos existentes tratam ape

nas de alguns aspectos do comportamento desses produtos de fissão nes

te meio, devido a complexidade do problema que envolve um grande nume

ro de parâmetros ambientais, f ísico-químico, geoquímicos, pedolõgicos, etc.

Dentre esses diversos parâmetros observou-se que o índî

ce pluviométrico é um dos fatores que está mais diretamente ligado ao

teor de Cs encontrado nos solos. Entretanto Evans e Dekker (1968)

verificaram que a concentração do Césio não está ligada somente na quan

tidade de chuva que cai, mas na sua distribuição durante o ano numa re

giâo. files comprovaram experimentalmente que o Cs se fixa com maior

facilidade numa dada região quando a mesma é molhada e seca alternada

mente do que quando sob a ação de uma incubação somente seca ou úmida.

Observaram também que a fixação do Césio é maior nos solos cultivados

do que nos solos sem vegetação.

Este fato foi notado também por Shiraishi (1973) quando

estudou a distribuição do Cs numa plantação de laranjas, onde che

gou a conclusão que a razão de retenção desse elemento estava estreita

mente ligado com o teor de húmus presente no solo.

Kline et al (1972) verificaram que as altas atividades

encontradas nos solos florestais não poderiam ser explicadas apenas pe

Ia queda da chuva ma:; que deveria haver alguma ligação com oroprlod^

des da vegetação. A vegetação possui alta eficiência de interceptação

de aerosols e além disso diminui a atividade de revolvimento dos so

/ que combinados poderiam produzir os resultados observados.



Gedeoncv et ai (1963) mediram sistematicamente o teor de

Cs nos solos da área de Leningrado desde 1958 a 1962 e notaram o au

mento gradativo da atividade radioativa devida a acumulação. Observa

ram também que, uma quantidade menor que 50% do Cs interceotado pe

Ia superfície da Terra é fixada nos solos superficiais e que esta re

tenção dos produtos de fissão depende muito do tipo de solo e das suas *

propriedades físico-químicas.

Em todos esses trabalhos nota-se a dificuldade encontra
137 * ~"

da na determinação do teor de Cs nas amostras. Ela pode ser detenni "

nada por contagem beta ou por espectrometria gama, pois ê um elemento

que decai por emissão beta seguido de uma emissão gama.

A espectrometria gama é uma técnica mais conveniente e

relativamente simples necessitando apenas de um sistema de baixo ruído

de fundo e um detetor de boa qualidade, ser ?-• • » ~ usado o de cinti^

lação NaI (TI). Mas como este detetor não possui boa resolução pode

apresentar resultado ambíguos devido a presença de outros produtor de

fissão ou mesmo devido a radiação natural do ü e Th que emitem raies

gama de energia próximas do Césio, mascarando as medidas. Para elimi^

nar a influência dessas radiações que estão sempre presentes nas amcf_

trás, são feitas várias calibrações com padrões desses elementos rais_

turados em diversas proporções, com a mesma geometria da amostra e re

solvendo-se no final um sistema de equações simultâneas com o uso do

computador para analisar os espectros complexos obtidos. Assim, este

método não é eficiente para determinar concentrações multo baixas.

A principal dificuldade encontrada no método da contagem

beta está na radioquímica do Césio, ou seja, na sua separação de ou

tros metais alcalinos que geralmente estão presentes nas amostras em

quantidades várias vezes superiores. A outra incoveniencia encontrada

neste método está no fato de que nas amostras quimicamente puras de'Cê

sio estão presentes os seus isotopos tais como Cs e Cs que taro

bém são emissores beta e contribuem para dar uma contagem errônea.

Assim este trabalho visa desenvolver uma técnica mais «

fici«nt« de determinação da concentração do Cs nos solos, sem sepa

ração química ou sem precisar estudar os espectros complexos, usando o

detetor a semicondutor Ge-Li de boa resolução, e que permita determi

nar teores baixíssimos de elementos radioativos. O sistema de deteção

será calibrado com padrões liquido* âs césio dissolvidos • misturado»



can solos inativos. A área dos f o topi cos são calculados através de COM

putador, cujo programa ajusta os dados vizinhos ao fotopico a U M xe

ta, usando o método dos afnimos quadrados (Ver Apêndice 1). Alé» disso,

serão comparadas as atividades dos solos do hemisfério sul com os de

Porto Rico, estudados por Kline et ai (1972), discutindo alguns aspec

tos do comportamento do Césio nos solos.



C A P I T U L O 1

GENERALIDADES

1 . 1 - PISSAO mUCLEMt
«

0 fenômeno da fissão nuclear foi descoberto em torno de

1934 quando Fermi e seus colaboradores começaram a bombardear o Urânio**

com neutrons para produzir elementos de número atômico maiores que 92.

Como resultado dessas experiências encontraram' diversos

núcleos atômicos conhecidos como produtos de fissão, indicando que o

Urânio ou Tório quando excitado poâesy'partir-se de várias maneiras d£

ferentes. Todos os produtos de fissão conhecidos até agora são elemen

tos do meio da tabela periódica com número atômico variando de Z * 30

a Z - 63.

A distribuição relativa desses diferentes nuclídeos pro

dutos de fissão dependem da energia de excitação disponível para o pro_

cesso de fissão. Assim, a Figura 1 mostra o rendimento de fissão ver_

sus o número de massa dos fragmentos de fissão do U era função de

energia dos neutrons incidentes. i

Neste gráfico podemos notar que o valor mais provável pa
2 3S ™"

ra o número de massa de dois fragmentos de fissão térmica do U está

em torno de 95 e 139 com um mínimo ao redor da massa 117, e que a cur

va de rendimento cai rapidamente para zero para os elementos de número

de massa 76 e 162. i

1.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DE FISSÃO NO GLOBO

Segundo Lambert (1964), a introdução na atmosfera, dos

elementos radioativos artificiais produzidos pelos ensaios termonuclfc

ares, pode ser dividido em cinco períodos:

1 - Antes de julho de 1945 - ausência total de contar?*

nação radioativa;

2 - De julho de 1945 a fins de 1951 - explosões por fi£

são nuclear, limitadas em número e em potência;

3 - De 1952 a novembro de 1958 - explosões de alta potên

r-f.a, nr nerosas ̂ "m "na proporção elevada de explosões

termonucl^ar 3.



4 - De dezembro de 19S8 a agosto de 1961 - periods com are

nas quatro explosões nucleares ão tipo fissão, de

ca potência;

5 - De setembro de 19C1 ate o fia de 19(2 - numerosas ex

plosõts de fissio ou termonucleares de potências muî

to mais importantes que a dos períodos

Podemos acrescentar que apôs estes períodos, houve alguns

ensaios atmosféricos esporãdicosxpelos francês*o no hemisfério sul (1965

- 1975), de muito menor importância.

Outro fator que posteriormente começou também a contribuir

para a poluição radioativa, embora consista numa contaminação mais loca

lizada, foi a instalação de reatores nucleares em vários pontos do gls

bo.

Os elementos radioativos assim lançados em certas regiões

da atmosfera, espalham-se por todo o globo terrestre ocasionando conta

minações que, de acordo com o seu alcance, podem ser divididos em três

categorias: local, intermediária ou troposférica e estratosférica (Lambert

- 1964).

Isto porque no momento da explosão nuclear produz-se uma

verdadeira "bola de fogo", de alta temperatura, onde os elementos SÃO

criados no estado de vapor. A elevação da temperatura conduz a uma ele

vação das massas de ar até o nível em que se processa a recondensa*ção

desses produtos em pequenas aglomerações. Estas aglomerações vão se es

palhar em diversas altitudes na atmosfera, criando os chamados "aerossóis

radioativos artificiais" (Lambert - 1963).

Uma parte desses elementos, da ordem de 40%, criados no

momento da exylosão nuclear cae sobre a superfície da terra nas primeî

ras 24 horas, dando origem a uma contaminação local, de pouca extensão,

&2ndo que a maior parte e depositada sobre os oceanos, não contribuin

do significativamente para uma contaminação global do continente. Por

outro lado, os restantes dos produtos de fissão são postos a circular

imediatamente na troposfera e na estratosfera, numa proporção de 30% ca

da.

Como a formação das nuvens se processa em geral na tropos

... 3 ar'-jmeracoes existentes resta região da atmosfera são rapide

-e removidas p^la ação cias chuvas. Assim os aerossóis radioativos



encontrados na tropos lei a possuem uma meia viúa Ue 30 a 40 dias, cairclo

logo apr» sobre a superfície da terra através de captuza pela chuv« ou

pela chaaada precipitação seca ou "fallout", não alcançando longas dxs

Na estratosfera, como não ocorre o fenômeno de llanes*

enérgica conhecida na baixa atmosfera, os aerossóis radioativos ao*m

r constituindo um reservatório a partir do qnal são reintrodusi

troposfera. Devido a sua neia vida • elativanente longa, da

alguns anos, parece que eles são hoaogeneisados CM cada hemsfciio

deste reservatório e depois caem sobre á superfície da Terra.

Assim, a atividade dos seios de hemisfério sul deve

ser «provinadas»nte uniforme, dependendo apenas dos processes de lixivi

ação da atmosfera e das propriedades do soio

1.2.3 - Distribuição do Cs 1 3 7

Cos» foi -ÍSCU^A) anteriormente, a distribuição dos ele

nentos radioativos artificiais produzidos pelos testes nucleares não de

pende ipenas do rendimento total de detonação mas principalmente das

condições e localização dos testes.

A energia total despreendida durante o período das ex

periências nucleares (até 1962) deve ter sido em torno de 170 megatons,

sendo 90 megatons de explosões por fissão nuclear. Um megaton de ene£

gia despreendida por fissão produz cerca de 160.000 Cl (0,16 MCi) de

Cs de modo que a radioatividade total introduzida na atmosfera ter

restre devido a esse elemento foi em torno de 14 MCi (Langham - 1965} ,
' 3

Se considerarmos que a terra apresenta uma superfície total de 5 x 10
2

Km e que os produtos de fissão tenham sido uniformemente distribuído,
2 137

teríamos uma atividade média de 28 nCi/m devido ao Cs .Mas estes nú

meros não correspondem a realidade pois os restos nucleares lançados na

atmosfera não retornam a superfície da Terra instantaneamente. Além dis_

so a sua distribuição não é uniforme pois cerca de 30% da sua produção

total é depositada no local das experiências, em geral sobre os oceanos,

não contribuindo para a contaminação geral do continente. A outra parte

lançada na atmosfera é distribuído preferencialmente nas latitudes tem

peradas do hemisfério na qual foi realizado os testes, como descrito no

item £. er*



Assim a atividade de 37 nCi/m encontrado por Kl m e et ai
(1972) nos solos de Porto Rico, numa região de 1000 a 1500 mm de chuva
dificilmente será encontrado nos solos do estado da Bahia, mesmo que e£
ta região apresento maior índice pluviométríco.

1.3 - COMPORTAMENTO DO ELEMENTO CÉSIO NO SOLO

O Césio ê um elemento que possui um raio iônico relativa

i.ente grande, da ordem de 1,67 A, (Hodgman - 1963) sendo portanto instá-

vel nas redes da maioria dos minerais encontrados no manto \ terrestre,

A sua concentração média na Terra é estimada em 0,0051 ppm,

supondo que ele se concentra somente nas camadas superiores da croata,

apresentando um teor médio de 1 ppm na crosta Oceânica, 3 ppm na crosta

Continental e 0,01 ppm no manto superior (Wedepohl - 1969).

Êle é encontrado em geral nan ---• •••< e feldspatos e além dis_

so pode ser combinar com outros elementos formando minerais como a Poliu

cite (Cs,Na)(Si-O-)(H2O e Avogadrite (K,Cs)(BF4), e têm a tendência áe

fixar com maior facilidade nas argilas.

As propriedades geoquimicas do Césio são pouco conhecida

devido a sua baixa concentração n^s rochas e minerais

O seu isótopos radioativo, o Cs , produzido pela fissão

nuclear do Urânio e Plutonio, possui um rendimento de fissão que de^an

de da energia do neutron capturado pelos núcleos físseis, conforme "á ta

belr abaixo:

núcleos fisseis U-233

%

U-235

%

Pu-239

%

U-238

%

Th--232

%

neutrons térmicos

neutrons rápidos

6,58 5.15

6,3

6,63

6,8 6,2 6,3

0 Cs po.;sui uma ireia vida de 30 anos, baixa atividade

e . te um í aio gama >. letivamente intenso de o,662 Mev, com uma



probabilidade de emissão de 85%, como pode ser observado pelo esquema

de decaimento abaixo:

137
Csx T 1 / 2 = 30 anos

~\ ^) 0,514Mev(93,

\

1,176 Mev(6,5%) 7 B a
 0 f 6 6 2

,,Ba137 (estável)
3D

Várias pesquisas foram realizadas nos laboratórios para

estudar o comportamento geoquímico do Cs nos solos.

Smierzchalska (1975), verificou que este elemento ê fácil

mente absorvido, chegando a 79,5% de absorção quando aplicado em concen

trações baixíssimos sobro os solos minerai:). Em concentrações maiores,

a fixação deste elemento varia muito com as características do solo, n

do bastante pequena nos solos de baixa capacidade de absorção como "nos

solos arenosos.

Outros como Nishita et ai (1956), Graham (1957), Schulz

et ai (1959) e o próprio Smierzchalska (1974), estudando a química dos

solos, especialmente com relação a fixação do Césio, verificaram que os

ions de pctãssio, amônia e cálcio presentes na amostra reduzem signlfi
137 *"*

cativamente a absorção do Cs e que este fato é mais marcante nos eo
los arenosos do que nos solos argilosos.

Esta diferença de comportamento do Césio com relação <K

tipo de solo foi também pesquisado por Tamura et ai (I960), que sugere

um método para ajudar a identificar os minerais argilosos conforme a

absorção do Cs pelos mesmos, sob a condição saturada do potássio.

Estudos realizados com hidroblotita e vermiculita (Klofce

ex. ai. lr , 3 K "Ji - 19"") ir.-"' q"? o tamanho das partículas ê
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importante nos processos de absorção. Partículas pequenas possuem gran

de afinidade com o Césio e a sua absorção ocorre principalmente nas c<*

ma^as ricas em sódio.

Em contraposição, Jacobs (1960) pesquisando a fixação do

Cs em folhelhos chegou a conclusão que ela possui alta afinidade com os

cations de tamanho comparável do Césio.

Witkamp (1967) e Dunigan et ai (1971) estudaram a retençãjg.

dos radionuclideos de origem termonuclear nos solos em função da presen

ça da matéria orgânica, mas não ̂ conseguiram tirar nenhuma conclusão con **

oreta com relação aos mecanismos de fixação desses produtos.

Assim, os processos de f-ixação do Cs nos solos são bas_

nte complexos, dependendo da espécie, e da concentração dos cations

trocáveis presentes na amostra e talvez da química orgânica do solo.
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C A P I T U L O 2

DSTEÇÃO NUCLEAR

- Em uma amostra de solos, rochas ou minerais podemos dis

tinguir e determinar o teor dos diversos elementos radioativos emisap

res gama, através da energia e da intensidade da radiação emitida, atra

vês de detetores de radiação adequados. • •*

Estes detetores são constituídos de um material que pos

sul a propriedade de transformar radiação gama em pulsos elétricos de

r'tura proporcional â energia através da sua absorção.

A absorção da radiação pela matéria pode ocorrer por qual

quer um ou por uma combinação dos três processos básicos de interação

que são: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares.

No efeito fotoelétrico, o fóton transfere toda a sua enet_

gia para o elétron de uma das camadas do átomo que é expuLsó do mesmo

m energia cinética igual ã energia do fóton menos a energia de li

y3.çáo do elétron. £ um processo predominante a baixas energias. A medî

a que aumenta a energia da radiação a dispersão Compton substitue o

efeito fotoelétrico, onde o fóton é defletido da sua direção original

por um elétron atômico, cedendo a este, parte da sua energia. Para ener

gias ainda maiores ocorre o processo de produção de pares onde o fóton

no campo do núcleo desaparece com a criação de um par elétron-pósitron,

k energia cinética total das partículas resultante é igual ã energia do

fóton menos a energia de massa das partículas.

A predominância de um dos processos acima citados depert

de da energia da radiação gama e do material absorvente usado como de

tetor.

Os dois tipos de detetores gama mais usados atualmente são

os cintiladores NaI ativado com Tálio, com alto rendimento mas baixa re

solução e os semicondutores Ge-Li de boa resolução mas de baixo rendî

.tento.

2.1 - DETETOR DE CINTILAÇAO

0 detetor NaI (TI) é constituído de um material cintil«

dor inorgânico associado a uma fotomultiplicadora. Os raios gama são ab
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sorvidos pelo cintilador g^r^T^™ *"*•""« Kpfps fnfrrmc pntr^m na fotomul

tipl: cadora e são transformados em pulsos de tensão onde as amplitudes

dos pulsos são diretamente \ roporcionais a energia da radiação inciden

te.

.0 si&tenia. de. <̂ «»»o<~̂ r> ITH 14 ?»^n g UQ Rr»<n»ihiw 102 SEF 76
* -• •

da Quartz et Si lice, acoplada a uma fotomultiplicadora RCA, modeIo8055 ,

consistindo de um cristal de iodeto de sódio, ativado com tâiio, é* .

10 x 8 cm.

Este conjunto, é alimentado por uma fonte de alta tensão

Xeithley Instruments, modelo 246, variável de 0 a 2 KV, operando a 1170

volts. /'

Os pulsos são amplificados por um pré-amplificador Hewlett

Packard, modelo 5554 A e analisados num analisador multicanal Hewlett

Packard, modelo 5401 B, de 1024 canais. Os dados são obtidos através de

jma máquina de escrever da Teletype Corporation, modelo HP 2752 A.

0 esquema eletrônico é mostrado na Figura 2.

Este sistema possui uma resolução de 7,5% com Cs , e a

o ico-vale para o Co é de 6,4. O sistema é calibrado para se ter

. Kev/canal e apresenta boa estabilidade.

Como as amostras são de baixa atividade, a radiação do rreío

ambiente, também chamado de ruído de fundo, tais como a radioatividade

natural do Urânio, Tõrio e Potássio e a radiação cósmica, podem masca

rar as medidas, foi construido uma barreira de ferro e chumbo em torno

do detetor para tentar diminuir a influência deles nas medidas.

Este castelo possui 2,5 cm de espessura de ferro e 16 cm

de espessura de chumbo, pesando no total 10 toneladas.

2.2 - DETETOR SEMICONDUTOR

0 detetor semicondutor é constituído de um monocristal de

Oermânio, dopado com um elemento metálico trivalente (aceitador) forman

de um cristal do tipo P de alta resistividade (dopagem fraca) . Depois

são difundidos ions de Lítio (doador), a partir da superfície do cristal

d.» Germano dopado, produzindo a região do tipo N.

Entre a região P e a região N, existe então uma zona onde
,o úoauor. i neutralizam os aceitadores (região intrinseca I), de tal for
na que a estrutura do semicondutor é P-I-N, com alta concentração de Li
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tio na superfície. A região intrínseca consiste no volume ativo do de
tetor.

Nos. detetores, chamados pianarocl se. o r-̂ ptaJ. for de f r

ma cilíndrica, o Li tio é difundido em apenas uma das bases do cilindro,

enquanto que nos coaxiais, ela ê difundida em toda superfície cilindri

ca, exceto nas bases. "* .

Como o Germânio possui uma "banda" proibida, ou seja, •*. ,

distância entre a "banda" de Valencia e a "banda" de condução, pequena

(0,67 eV), a snergia térmica, i*a temperatura ambiente, bastaria para

criar um número apreciável de portadores. Assim é necessário que o de

tetor seja operado a baixa temperatura (temperatura do nitrogênio il

cuido). Além disso a configuração do Lítio difundido no cristal tam

bém não é quimicamente estável ã temperatura ambiente e é preciso gua£

dar o germânio a baixa temperatura, em torno de 97° K para imobilizar

o Lítio. Isto é obtido colocando o cristal de germânio em contacto tér

nico com uma haste de cobre (bom condutor de calor) mergulhada em ru

trogênio liquido.

O cristal é vedado com um invólucro de alumínio, que além

i 3'' quase transparente a radiação gama, serve também de blindagem e_

laf-rica. O detetor fica sob um vácuo da ordem de 10~ Toxr, para evitar

a absorção do calor pelo cristal além da condensação de vapor de água, •

O cristal utilizado para esta pesquisa é fabricado pela

Nuclear Diodes, modelo L G C C - 6.1-2.0, de forma cilíndrica, con-dilâ

metro de 39 mm e comprimento de 29 mm, onde o Li foi difundido atê a

uma distância de 4 mm do centro do cilindro, apresentando um volume in

trínseco total de 30 cm . 0 detetor é operado a uma tensão de 3400

volts fornecida por uma fonte de alta tensão da Ortec, modelo 459,ajus

tavel de 0 a 5 KV.

Os sinais fornecidos pelo detetor são amplificados ini

cialmente por um pré-amplificador da Nuclear Diodes, modelo 110/111, a

;oplado ao detotor e depois por um amplif lcador Brasele, «odeio Th 23-06.

Em seguida, os pulsos são armazenados num analisador raulticanal Hewlett

Packard, modelo 5401 B, de 8192 canais. O diagrama do conjunto eletrô

nico ê mostrado na Figura 3.

A salda de dados do analisador é feita através de U M p*£

radora rápida Hewlett Packard, modelo 2753 B, que perfura fita da pa

pel numa razão da 120 caracteres por segundo em código ASC II. Através
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de ura interface adequado é feita a conversão do código ASC II para. oco
digo IBM de 8 níveis* compatível, com o computador IBM 1130 da Centro
de Processamento de Dados do Instituto de Matemática <~ L.fBa.. Taatíka es
tá acomplado ao analisador um registrador X-Y, da Hewlett Packard, mo
delo 7004 B, que traça os gráficos dos espectros de radiação por meio
cie pontos ou linhas contínuas.

' Para este sistema de deteção também foi construído uma baf*- -„
reira de chumbo em torno do detetor para diminuir a influência da »ra
diação natural do ambiente sobr& as medidas.

Este castelo de chumbo foi construído sobre uma mesa de ma
deira, tendo no seu centro um orifício por onde ê introduzido o dete

r, como pode ser observado na Figura 4.

Para fins de controle da radioatividade dos materiais, foram
efetuados medidas de espectros de ruído de fundo em três etapas distin
tas da construção do castelo de chumbo.

a) do meio ambiente (sala de deteção);

b) detetor mais a mesa de madeira;

c) detetor dentro do castelo de chumbo.

Os espectros foram analisados em três regiões principais cc£
respondent es a picos de energia da família do Urânio, da família do_-Tõ
rio e do Potássio:

a) energia de 609 Kev, pico do Bi , filho do UiÂnio;

b) energia de 583 Kev e 2615 Kev, pico do TI 2 0 8, filho do T6

rio;

c) energia de 1462 Kev, correspondente ao K .

Verificou-se que o espectro do ruido de fundo das duas eta

pas iniciais não sofreu praticamente alteração enquanto que na t«re«i

etapa ele caiu de um fator 15.

O conjunto de espectrométria gama, assim constituído possui

una resolução de 4 Kev a meia altura do pico de Co de energia 1332
. 0 sistema de deteção foi calibrado para 1 Kev/canal, e foi ajusta

3o de modo que os picos de energia 662 Kev do Cs ,835 Kev do Mn ,
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1173 e 1332 Key do. Co , r»jH«g»m ax^faacnt^ nos ̂ ffn̂ is £62, 835, 1173 e

1332, r»«pw»i vamofi»o Pr>cciii uma. c f i r iSnHa raiaHua de 6,1% quando CO»

parado com um. cristal de Hal (IX) 3." x3", colocada ?» -r.«a di&tância

de uma fonte de Co .A razão entre a altura do pico de energia total e

a altura do patamar Cometon é 29,5.

2.3 - ESCOLHA DO TIPO DE DETETOR PARA ESTE TRABALHO

Nos espectros de radiação gama obtido pelo detetor G&.-L1,

os fotopicos de energia 583 Kewdo TI (família do Tório) ,. 609 Rev do

Bi (família do Urânio) e 662 Kev do Cs aparecem bem separados, de

:>odo que as suas atividades são facilmente determinadas pelo cálculo da

.>ea do pico, como pode ser observada na Figura 5.

Nas com o detetor NaI (TI), obtemos um espectro com um pĵ

co de largura a meia altura de aproximadamente 60 Kev, que corresponde

ao fotopico devido aos raios gama de energia 5B3 e 609 Kev e um outre

pico quase sobreposto ao primeiro devido ao Cs de 662 Kev dificultan

do o cálculo das áreas individuais (ver Figura 6). Este segundo fotop£

co só roarece quando a amostra apresenta uma atividade importante em

Cs137. *

Nas Figuras 7 e 8 temos espectros de um mesmo padrão, com

baixa atividade em Cs , sendo a primeira obtida com o detetor Ge-Li e

a segunda com o Nai. (TI).

No espectro obtido com o detetor Ge-Li podemos ver nítida

mente separados os fotopicos de energia 58"í Kev, 609 Kev e 662 Kev " en

quanto que na Figura 8 temos apenas um pico, onde as radiações gama pro

venientes do Cs são mascarados pelas radiações do ü e Th, não sendo

possível estimar as suas áreas individuais.

Estes espectros são de amostras padrões utilizados paza

a calibraçâo do sistema de deteção. São amostras do mesmo tipo de solo,

onde foram introduzidas concentrações variadas de Cs

Observando-se apenas o espectro da Figura 8, não notamos

a presença do Césio na amostra. Podemos considerar como um espectro co
»7 » j mm

mum de uma amostra que possui ü e Th. Mas quando compararmos com o es

pectro da mesma amostra sem o Césio, notamos que a primeira apresen

*•* uma pequena elevação (ver Figura 9) em relação a amostra branca run

io. A Figura 10 mostra o espectro de uma amostra branca tirado com o
tor Ge-Li. ,
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Assim* paxá determinar o teor de Cs dessas amostras do
fraca atividade usando-se o detetor NaI (TI), seria necessário uma se
paração química.

Como n e s t e frrahai hr> oc-hamnc

um método para. »gt-n*3.a-r QS

nu d£SejftVOlv©r

radioativos «>nrryp-t-T-*ring em peque

na concentração nos snias sem destruir a amostra, vamos usar o detetor
Ge-Li, que possui unia resolução suficientemente boa para separar os fo^,
tópicos d<e interesse.

2.4 - PADRÕES E RENDIMENTO DE DETEÇJÇO-

O rendimento de deteção-foi determinado com padrões pre
perados a partir de soluções de Cs , em várias concentrações mistura
dos com solos "inativos".

A atividade atual das soluções líquidas é de 201,5 nCi/
ml ou 7500 dps/ml e foram calibradas no Commissariat de L'Energie Ate
mique (CE.A.), França. Essa solução inicial foi diluída em HNO3<0,lN)
até ter uma atividade de 0,02 nCi/ml, segundo o esquema abaixo:

1 ml
7500 típs

lOOx
75 dps/ml

lOOx ,
0,75 dps/ml
0,02 nCi/ml

Os solos "inativos" utilizados na preparação dps padrões
foram de dois tipos: textura areno-argilosa e argilo-arenosa.

O sistema de deteção foi calibrada com os padrões feitos
com 800 g desse solo, misturado com uma certa quantidade de solução l£
quida de 0,02 nCi/ml. Para se obter uma mistura mais homogênea possjL
vel, a solução de fonte líquida foi diluída novamente em 100' ml de água
deionizada de modo que todo o solo da amostra padrão ficasse molhado
uniformemente. Depois de seco ao ar livre, os padrões foram colocados
i>m garrafas de plástico de modo a conservar a mesma geometria que as
amostras.

As medidas foram efetuadas com detetor Ge-Li, usando um

tewpo de contagem de 1000 minutos, sendo que o sistema apresenta uma

boa estabilidade para este tempo de medida.
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A variação da atividade dos padrões con a densidade do so

Io (argiloso ou arenoso) e também com o peso, foi testada, verificando

se que apresentavam a mesma contagem dentro do erro es*--clstico.

Na tabela I, estão apresentadas as atividades dos padrões

e as respectivas taxas de contagem obtidas con o detetor 3e-Li e a con_

tagem da amostra menos ativa e mais ativa.

PADRÃO

1

2

3

4

5

6

7

amostra
menos
ativa
amostra
mais
ativa

\lpm

22,5 /

45,0

90,0

157,5

225,0

360,0

444,0

-

-

cont./1000 min.

81 + 67

159 + 67

249 + 63

415 + 47

603 + 73

907 + 52

1109 + 53

64 + 50

785 + 42

TABELA I: Atividade e contagens dos padrões e

contagem da amostra menos ativa e

mais ativa.

Colocando esses dados num gráfico de atividade versus ta

xa de contagem (Figura 11), obtemos uma reta, cujo coeficiente angular

corresponde ao rendimento de deteçâo, pois A = onde A * atividade,
n

ji * rendimento de deteção e C «• taxa de contagem.
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Assim, para amostras de 800 g, colocadas sobre o detetor

Ge-Li em garrafas de plástico de 10 cm de diâmetro, possui um rendimen

to de deteção.

n = (2,6 + 0,3) x IO"3
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C A P I T U L O 3

AMOSTRAGEM E CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS

3.1 - MÉTODO DE AMOSTRAGEM

A amostragem foi efetuada nos horizontes superficiais e os
solos ^oram coletados em regiões secas (600 a 700 mm), de precipitaçãov

..lédia (1000 a 1100 nun) e úmidas (1700 a 2000 mm) . *

Esta escolha foi devido ao fato de que um dos fatores que
cederiam influir na acumulação do Cs . nos solos seria o índice pluvio

137 /

v Jerico, ja que o Cs originado por explosões nucleares por fissão i
introduzido nos solos pelas chuvas.

O Cs , como o elemento natural Césio encontrado em bíû
vs. concentração nos solos, possui uma tendência de se fixar na parte su
;erior do solo, de modo que é importante que as amostragens sejam de ge
ometria fixa. Para isso foi construído um araostrador de ferro de 30x 30

3
,m de area e 3 cm de profundidade, com um volume total de 2700 cm . De
pender Io da densidade do solo, as amostras apresentaram um peso que vc»
r'a de 2 a 4 Kg,

Em cada região foram extraídas duas amostras, a uma distân

cia d« 50 a 100 m uma da outra, para verificar se há reprodutividade dos

dados , ou se há algum fator local que possa influir na fixação do- Cê

sio no solo.

Assim, as amostras depois de secas e peneiradas a 2. mm. ,

foram submetidas a diversas análises para se determinar as suas proprle

dados físico-quí micas.

Os parâmetros pedológicos determinados no laboratório, de
Pedologia do Instituto de Geociências foram: granulômetria, pH, matéria
orgânica, cãtions trocáveis e capacidade de troca, além do teor em C e N.

137Para a determinação do teor de Cs por espectrometria gama, 800 g de
amostras foram colocadas em garrafas de plástico, de modo a ter a me*

xa geometria do padrão.

3.2 - LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SOLOS AMOSTRADOS

3.2.1- Região de Ibitiara

A região de Ibitiara (ver Figura 12) faz parte do extenso
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conjunto da Chapada Diamantina, situada r.d paxte Central do estado da

Bahia e estende-se desde 12° 30' a 13 00 * de latitude sul e 42°00§ a

42 30' de longitude oeste.

A altitude da região varia de 800 a 1100 MUI e a caracte

rística principal do re.evo é dada pela oposição entre a planalto mon

tanhoso e a planíce drenada pelo Rio Paramirim e seus afluentes.

0 piõnalto montanhoso ê considerado como parte de um vaé*"

to conjunto sedimentar metamórfico cuja evolução está ligada a prdble_

Tias estruturais e ã ação de sucessivos .ciclos morfoclimâticos a que foi

submetido desde o Terciário; e a planíce do Rio Paramirim ê uma zona

ue desnudação pré-quaternária recoberta por sedimentos pieistocênlcos

a holocênicos provenientes da alteração e erosão do planalto montanho

A geologia da região caracteriza-se por apresentar diver

sos aspectos litolõgicos tais como as rochas do complexo granito-gnai£

îco-magxnático atribuidas ao Arqueano, rochas efusivas ácidas do Pré

Cambriano Médio; metassedimentos do Pré-Cambriano Superior e sedimen

tos im snsolidados e carapaças ferruginosas do Quaternário.

A precipitação média anual é de 600 a 700 mm, e possui

'im clima quente e seco ou mesmo semi-árido, com uma média de 36 dias

de chuva, concentrado entre novembro a abril, que na classificação dé

"Koppen"corresponde ao clima do tipo BSh.

A vegetação predominante da área é do tipo xerófilo, com

ilgumas variações locais.

Predomina na região solos originados de materiais de na

tureza alóctone, autóctone e aluvio-coluvial (alóctone). Assim apare

cem latossolos profundos de origem alóctone bem como solos podzõlicos

utoctones e ao longo dos rios, os solos aluviais.

Os solos amostrados dessa região foram latossolos (amo»

trás IBIT 1-1, IBIT 1-2, IBIT 4-1 e IBIT 4-2), solonetz (amostras IBIT 5-1,

IBIT 5-2 e IBIT 5-3), terra roxa estruturada (IBIT 7-1 e IBIT 7-2)e so

los aluviais (IBIT 6-1 e IBIT 6-2).

3.2.2 - Região de Itaberaba

A região de Itaberaba (ver Figura 12) localiza-se na ba

do Rio Paraguaçu, situada entre 12 30• e 12 40' latitude sul o
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longitude entre 40 00' e 40 30', apresenta aspectos climáticos semlhan

tes a região de Ibitiara. Com efeito, o clima dessa região é caracter:L

zado por uma pluviosidade média anual de 700mm com et -"-.^ distribuídas

durante todo o ano. O período de concentração das. chuvas taatoém. se. si

tua entre novembro a abril sendo de 100 dias o número médio de dias

chuvooos. Assim o clinu tombem c do tipo IJSh do "Koppen", isto é, tro

picai quente e semi-árido, caracterizado pela estação chuvosa. ^

A altitude da região ê de 200 a 300 mm e apresenta «una

topografia suavemente ondulada,^ observando-se alguns relevos residuais

que dominam uma extensa superfície aplainada, recoberta por uma caatin

ga hipoxerófila. A geologia está representada por rochas do complexo

cristalino brasileiro, predominando rochas metamórficas, sobretudo, pa

ra-gnaisses mataclasticos; migmatitos pertencentes ao grupo Caraiba.

Predomina na área solos jovens derivados do produto de

alteração das rochas do embasamento e cada tipo de solo observado apre

senta uma estreita relação com a topografia.

Nas partes planas dos interflúvios ocorrem latossolos pro

fundos bem drenados, derivados das formações superficiais, enquanto

que m.s encostas são observados os solos br unos, vertisolos, solonetz

solodizados e ao longo dos rios os solos aluviais.

Na região de Itaberaba foram amostrados os horizontes su

perficiais de um latossolo (amostras ITABERABA 1 e ITABERABA 2)e de um

vertisolo sob vegetação (amostras ITAB 3-1 e ITAB 3-2).

3.2.3 - Região de Andaraí e Lençóis

Esta região está situada entre 12° 35' e 12° 50' latitu
o o ""

de sul e longitude 41 15* e 41 25', localizada também na bacia do
Rio Paraguaçu (Figura 12).

A região é caracterizada pelo clima Aw, segundo"Koppen",

clima tropical quente e úmido, com uma precipitação média de 1100 a

1200 mm, com estação chuvosa de novembro a abril, tendo em média 110

dias de chuva.

A altitude da região varia de 350 a 450m, apresentando

um relevo suave ondulado, coberta por uma mata tropical semidescidua

com arvores de grande porte e um estrato interior arbustivo. 0 substra

j geológico da área está representado por arenitos e siltitos do Pré
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Cambriano Superior, e recobertos, pox riteriaJ. de alterarão recente.

Um d e l e s - d o <"ipi "1 *+-nc;gr>1r> nnn\ hrnri v.r\r\¥* J^ [iiiitiT " X O , COm

moderada a baixa (amostras AND 1.-2. e. AND JL-JL) e. a outro do tipo terra
roxa estruturada Q « ^ nlto. pH (amnetrag ANQ 2-L e AND 2-2).

0. nnt.rn solo, *mns»rafln fo± jia região de .Lençoxs, onde o
substrato é constituido do Calcarão Bambai, com o mesmo tipo de vaqmt
taçao, apresentando um solo que é produto de alteração do calcareo^pos
suindo uma textura arenosa que pode ser classificado como podzolico com
B toxtural (amostra LEN 1-1).

3.2.4 - Região de Santo Amaro é Madre de Deus

A região de Santo Amaro, localizada no Recôncavo Baiano,
situado entre 12° 30' e 12° 45' de latitude sul e 38° 30' e |38° 50' de
longitude (Figura 12); está submetida ãs influências de um clima tro
picai úmido, caracterizado por temperaturas elevadas. A pluviosidade roé
dia anual é de 1900 mm, observando-se dois períodos em que a pluviosi.
aide é mais intensa. 0 primeiro a abril a junho (1000 mm) e o segun
•o de < utubro a dezembro (620 mm) . 0 número médio de dias de. chuva é
19 :J.

A altitude da região varia de 8 a 50 m, e o clima segun
do a classificação de "Koppen" é do tipo Af.

Geologicamente, a região é constituída de rochas de .ida
de Cretácea pertencentes a formação Ilhas; Candeias; S. Sebastião e
Sergi.

Localmente as rochas que constituem essas formações po
ciem encontrar-se recobertas por sedimentos recentes, quaternários, co

r.o é o caso da área de Madre de Deus onde os arenitos de formação Ilha»

st~o cobertos por sedimentos marinhos arenosos (amostras da série NI» .

As outras amostras coletadas foram; vertlsolo típico, pro

cluto de alteração dos folhelhos da formação Candeias (amostras V 1-1 «

v 1-2); entisolo desenvolvido sobre o coluvio arenoso proveniente do

produto de alteração e remanejamento do arenito pertencente a formação

Sergi, são solos recentes (amostras SA-1 e SA-2); inceptisol desenvol

vido a partir da alteração do arenito e folhelhos da formação São Se

ta9ti5o (amostras L-l, L-2, P 2-1 e ? 2-2) e latossolo com drenagem in

âficí.cnt»-». a pobre, derivado das fo/mações arenoso argiloso do grupo

Barreiras (e^ostras P 1-1 e F 1-2).



C A P I T U L O

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO

4.1 - RESULTADOS OBTIDOS

4 . 1 . 1 - Amostras s u p e r f i c i a i s

Os dados calculados a partir das medidas realizadas, conforme o Apên
dice 2, foram agrupados em duas tabelas relativas a regiões climáticas diferentes. "*"

A tabela II onresponde aos dados da região quente ou send-ârida
uma precipitação média anual de 700 a 1000 rrm de chuva.

AMOSTRA

TTABERABA-1

I?ãBERABA-2

I3IT-1 -1

IBIT-1-2

IBIT-4 1

TBIT-4 2

CBIT-5-1

TBIT-5-2

IBIT-5-3

X) I T - 6 - 1

IBIT-6-2

IBIT-7-1

IBIT-7-2

LEN-1-1

AND-1-1

AMD 1-2

AND-2-1

AND-2-2

ITAB-3-1

JTAB-3-2

Tipo de So lo

LATOSSOLO
II

LATOSSOLO
VERM.-AMARELO

n

LATOSSOLO
n

SOLONETZ
n

«

SOLO ALWIAL
n

TERRA ROXA
ESTRUTURADA

n

PODSOL
LATOSSOLO
FLORESTAL

«

T.R.E.
FLORESTAL

H

VERTISOLO
i i

C s 1 3 7 /
nCi/m

2,00+0,80
2,95+0,80
2,50+0,67

2,44+0,74
1,96+0,58
2,70+0,66
1,76+0,45
2,26+0,46
2,75+0,67
1,46+0,78
2,52+0,62
0,59+0,46

1,54+0,66
1,98+0,56

1,47+0,56
1,98+0,52
1,80+0,46

2,26+0,45
1,85+0,44
2,50+0,57

! VALOR MÉDIO EM TEOR DE C s 1 3 7 *

Ca
me

1,04

0,86
0,96

0,40
1,64
1,78
2,46
1,76
1,66

10,60
10,10
14,40

5,62
0,56

0,37
0,33

31,04

22,63
23,45
12,88

Mat .Orgânica
%

3,51
2,27
6,60

6,14
2,53
1,71
5,02
7,40
1,62
2,68
3,92
1,60

2,89
4,42

6,30
6,28

14,60

13,45
6,88
4,38

(2,06+0,54) nCi/m2

Argila
t

11,6
9,3

26,7

27,3
14,6
1 7

7,0

7 ,1
4 ,6

24,9
24,0
41,2

29,5
1.5

20,8
20,5
29,2

2 8 , &
32,4
26,7

TABELA I I : Solos da tegião d» 700 a 1000 mm de chuva.
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A tabela ITI ê relativa a região úmida com um Incice plu

vior^trico variarão de 1700 a 2000 mm de chuva. Além disso nestas tabe

Ias estãc indicados os tipos de solos e alguns param ' :.os físico-quími

cos dos solos, mais importantes na fixação do Césio, tais como o teor

em cálcio, argilas e -"ateria orgânica.

Amostra

L - 1

L - 2

P-2-1

P-2-2

V-1-1

V-1-2

F-l- '

F-l -2

MD-2-1

MD-3-1

SA - 1

SA - 2

Tipo de Solo

Inceptisol
n

n

n

Vertisolo

»

Latossolo
(Fragipan)

«

Entisol

-

»

Cs137<nCi/m2)

1,54 + 0,24

2,86 ± 0,48

2,55 £ 0,50

2,75 ± 0,56

3,22 x 0#48

2,97 ± 0,52

2,09 1 0,51

2,39 ± 0,45

3,52 ± 0,50

6,45 t 0,82

1,73 ± 0,40

2,54 x 0,42

Ca (me)

1,80

1,10

1,18

1,76

40,02

32,40

2,78

1 0 , 1

14,34

1 1 , 1 3

2 , 1 1

1 ,71

Mat.Org.

2 , 1

2 , 7

3 ,0

3 , 8

9,34

7,98

9,30

12,1

2,9*

2,99

1,30

3,37

Argila

9,2

14,5

17,9

18,0

63,8

56,9

41,1

40,8

3,9

5'i
5,1

18,2

137 2
VALOR MÉDIO EM TEOR DE Cs » (2,88 ±. 1,21) nCi/m

TABELA III: Solos da região de 1700 a 2000 mm de chuva

4.1.2 - Distribuição em profundidade

A tabela IV contém dados de dois perfis de um mesmo ti

rle solo em três horizontes diferentes juntamente com o teor em c&l

w argila e matéria orgânica.
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Ame *-ra

MD-2-1

MD-2-2

MD-2-3

MD-3-1

MD-3-2

MD-3-3

Profund.

cm

0 -

3 •

6 •

0 •

3 -

6 -

- 3

- 6

- 9

- 3

- 6

- 9

Tipo de

solo

Entisol

ft

if

II

tl

If

Cs-137

(nCi/m2)

3,52 + 0,

2,49 ± 0,

1,35 i 0,

6,45 + 0,

3,37 +<),

1,56 + 0,

50

45

46

82

49

41

Ca (me)

14,34

- 12,10

10,69

11,13

9,00

7,65

Mat.Org.

2,98

2,39

2,11

2,99

2,41

1,08

Argila

3,9

5,7 *

5 , 5 ^

5,1

6,0

5,6

TABELA IV: Distribuição com a profundidade

Os solos amostrados para estudar a distribuição em pro

fundiuade situam-se na região de Madre de Deus - Recôncavo Bahiano (se

tie MD), onde o índice pluviométrico da região é de 2000 mm de chuva.

Geologicamente, a região é formada por arenitos da forma

ção Ilhas recobertas por sedimentos marinhos. Assim, o solo da região

vi arenoso e bastante humlfezo e conchlfero. "

As amostragens foram efetuadas de 0 a 3 cm, 3 a 6 cm, e

6 a 9 cm de profundidade, sendo que as amostras da série MD-3 estavam

sob uma densa vegetação.

4.2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Pelos dados das tabelas II e III pode-se verificar que a

distribuição do Cs nos solos é bastante heterogênea, mas mantém a

ordem de grandeza característica de uma dada região climática.

Assim, comparando a atividade das amostras das duas re

giões climáticas estudadas verificamos que o teor médio de *Cs nos

solos da região úmida (1700 a 2000 mm) é cerca de 40% maior que o da

região seca (700 a 1000 mm).

Como a diferença entze essas médias é relativamente pe

quena (2,0 pai.? 2,8 nC./m*), apresentando um desvio padrão grande, foi
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aplicado primeiramerze o teste F sobre os desvios e depois eliminando

o valor da amostra MD-3-1, foi aplicado o teste t (studant's t distri

bution) sobre o novo valor médio da região úmida (2,56 - 0,57), veri

ficando-se que a concentração do Cs

provavelmente maior (5* .

13? nas regiões mais chuvosas

Resultados ..semelhantes foram encontrados por Kline et

ai (1972) nos soi;r cie Porto Rico, onde devido a localização da região**-,

amostrada foi possível ter diversas variações de índice pluviomêtri

co. Pela tabela V pode-se observar que a atividade dos solos, mais umi

dos de Porto Rico (J> 3000 mm de chuva) chega a ser cinco vezes maior

q e a da região mais seca ilOOO a 1500 mm de chuva).

mm de

500

1000

1500

2000

2500

3000

700

1700

chuva

-

- 1000

- 1500

- 2000

- 2500

- 3000

- 1000

- 2000

Atividade
nCi/m2

39

não detetado

37

50

88

112

190

2

3

Local e data

Leningrado (1962)

Porto Rico (1972)

n »

n *

n n

n »

n n

Bahia (1975)

» n

autor '

Gedeonov et ai

Kline et ai

n

m

m

•f

m

Este Trabalho

N

TABELA V: Atividade das amostras de solos de várias regiões.

A radioatividade das regiões de mais baixa pluviosidade

de Porto Rico na© foi dei .̂ada, mas no presente trabalho encontrou-»*

valores cerca de 10 a 20 vezes menores. Estas medidas puderam ser efe

uaadas pelo fato de podermos utilizar um detetor Ge-Li em vez de um

cintilador NaI (TI).

Essa diferença de atividade encontrada nos solos do hanis

rio norte (Po .•> Rico) e do hemisfério Sul (Bahia) evidência a higô
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tese de que os aerossóis radioativos artificiais transportado a longas

distâncias, através da troposfera, somente se dá dentro de um mesmo he

nisferio.

Assim, apesar da quantidade dos elementos radioativos que

cae sobre a superflei do solo do estado da Bahia pela ação das chuvas

ser pequena, é possível notar a diferença*no seu teor nos solos do

mesmo tipo, como pot exemplo, nos vertisoLos da região seca (ITAB-3-V

e ITAB-3-2) e úmida (V 1-1 e V 1-2). Isto se deve ao fenômeno do poder
137

acunulativo do Cs observado por Gedeonov -_t ai (1963) nos solos de '

Leningrado.

Note-se também que o teor de Césio encontrado nos solos

de Leningrado (hemisfério norte) é da mesma ordem de grandeza dos so

los de Porto Rico (tabela V), parecendo que existe efetivamente uma ho

mogeneização troposférica em cada hemisfério.

4.2.1 - Influência da vegetação

Para constatar a influência da vegetação na concentração

do Cs* nos solos foram usados as amostras IBIT 4-1 e IBIT 4-2; IBIT

5-1, TilT 5-2 e IBIT 5-3; IBIT 6-1 e IBIT 6-2 cujas propriedades fisi.

co-quxmicas constam na tabela II e MD 2-1 e MD 3-1 da tabela III. Elas

orovem de solos semelhantes de uma mesma região, sendo que as amostras

mais ativas IBIT 4-2, IBIT 5-3, IBIT 6-2 e MD 3-1 estavam recobertas

p>r uma vegetação mais densa. -

Este efeito pode ser explicado se considerarmos os fenó

menos antagônicos que envolvem por um lado a mobilização do Césio «tra

vés do ciclo biológico ("turn-over" da matéria orgânica em região de

vegetação densa) e por outro lado a lixiviação, como foi verificado mx

perimentalmente no laboratório por Evans e Dekker (1968) e observado

nos solos de Porto Rico (Kline et ai - 1972) e nos solos do Japão

(Shirai«hl-1973).

Deve-se ressaltar que segundo Kline et ai (1972), a alta

atividade encontrada em certas regiões de Porto Rico não poderia ser

xplicada somente através do transporte dos aerosols pala ação das chu
137

.a, seguido da subsequente fixação do Cs nas camadas superficiais

solo. Assim,é preciso incluir um mecanismo eficiente de intercepta

e absorção na atmosfera pelas folhas das plantas. Por outro lado,

em vista r 'ipo de vegetação encontrada na maior* dos solos es.



tudados, este efeitc adicional de interceptação pelas plantas ê difí

cil de ser verificado no presente trabalho.

4.2.2 - Influência da topografia

Observ -se que um outro fator responsável por variações,

locais observadas nu. amostras foi de natureza topográfica. Assim, as

amostras IBIT 7-1 e 7-2 (tabela II), L-l e L-2 e SA-1 e SA-2 (tabe-fe*.

III), apesar de corresponderem a solos de uma mesma região cora caracte

risticas semelhantes, possuem concentrações bastantes diferentes de'

Cs137.

Estas amostras foram coletadas de modo que uma delas es

tivesse situada numa região plana ou mesmo em zonas de empoçamento de

água, e a outra em região de certa declividade. Assim, as amostras mais

ativas IBIT 7-1, L-l e SA-1 são aquelas que foram coletadas em regi-.s

baixas ou planas.

Este fato mostra nitidamente um efeito local de lixivia

ção pelicuiar superficial.

4.2.3 - Outros fatores

As referências mostram a existência de outros fatores f£

sico-qulmicos que poderiam contribuir para que haja maior ou menor fi,

xaçâo de Césio no solo.

Estas informações são baseadas em experiências realiza

das em laboratórios, em condições ideais, eliminando vários parâmetros

que poderiam influir nõ absorção do Césio em ambientes naturais. Além

disso, as concentrações aplicadas nessas experiências são bastante ela

vadas quando comparadas com aquelas comumente encontradas nos solos.

Assim, a an ti-correlação observada entre o teor de Cs'

e alguns cations como K e NHj por Snuerzchalska (1974), Graham (1957),

Schulz et ai (1950), Tamura et ai (1960), e a correlação entre o teor

da Césio e a matéria orgânica encontrada por Dunigan et ai (1971) e

Níshíta (1956), no laboratório, não foram verificados neste trabalho.

Mas, por outro lado, ao compararmos dois solos iguais de uma mesma re

gião constante das tabelas II e III, pode-se notar que o teox de césio

§, em geral, maior naqueles que possuem maior concentração de matéria

orgânica. Entretanto, devido a sua baixa concentração, Ia ordem de

nCi/m2, e a o — d e qua;iti-a</e de parâmetros existentes nos solos, s£
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lei pone lye 1 encontrar tuna correlação .ear entre o teor de Cs 1 3 7, ar

gila-cálcio.

4.2.4 - Tentativa CG correlação

Na ta VI, íc na agrupados soles de diversos tipos de.

região semi-árida cem vegetação ass.i. Nestas amostras foi verifica

da uma anti-correlação entre o teor em Cs e Ca com coeficiente d*> v

correlação r = 0,703, enquanto para C s 1 3 7 e K obteve-se r = 0,595.»

Amostra

JTAB - 1

XTAB - 2

IBIT 1-1

IBIT 1-2

IBIT 4-1

I6ZT 4-2

1BI1 5-1

IBIT 5-2

IBIT 5-3

ABIT 6-1

BIT 6-2

.IT 7-1

.BIT 7-2

Csl37

(nCi/ns2)

2,00

2,95

2,50

2,i.

J.-96

í,7&

1,76

2,26

2,75

1,46

2,S2

0,59

1,54

Ca (me)

1,04

0,86

0,96

0,40

1,64

1,78

2,46

1,76

1,66

10,6o

10,10

14,40

5,62

Argila (me)

11,6

9,3

26,7

27,8

14,6

11,7

7,0

7,1

4,6

24,9

24,0

41,2

29,5

K (me)

0,14

0,11

0,20

0,17

0,29

0,17

0,16

0,11

0,14

0,30

0,70

0,77

0,79-

TABELA VIt Solos di. região seca, com vegetação escassa.

Este resultado parece ter sentido pois já foi verificado

por ?mieiiehalekft (1974) • Schuls et ai (1950) «m «xperiencias reallaa

"ift vi%f©H.

Pèf lead» «neontrou-s« tud»é« un indicio d* anti
137|>*r« a distribuição do Cs versus teor ma
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argila para os mesmos solos já estudados (zona árida), de modo que a

correlação tripla Cs-Ca-argila dá um coeficiente r « - 0,736.

Isto parece indicar que a fixação do cálcio pelas argjL

Ias (r = 0,677) impede que haja maior absorção do césio pelas mesmas

apesar dos resultados encontrados por Tamura et ai (1960), Hishitaí 1956)

e Klobe (1970) indicarem que o césio ê um, dos elementos quê tem maior,

afinidade com a argila. Entretanto, estes resultados foram obtidos em

experiências realizadas no laboratório onde a incorporação de Cs"^» .„

nas amostras de solo foi efetuada em condições que podem não ser compa

tiveis com as condições naturais, objeto do presente estudo. Assim, é

difícil poder dizer-se algo de conclusivo com respeito ã correlação en

contrada para os teores de Cs e argila.

4.2.5 - Distribuição ..om a profundidade

Além da distribuição superficial característica de solos

da região de precipitação pluviométricas baixas e médias, procurou-se

verificar também a possibilidade de distribuição de Cs em profundî

dade.

Assim, nos solos de Madre de Deus, este radionuclldeo foi

encontrado até uma profundidade de cerca de 30 cm, quando por ocasião

de vLna primeira amostragem foram coletados solos mais profundos. Este

fato já foi discutido por Gedeonov et ai (1963), portanto a 14 anos

atrás., donde concluíram que o Cs caracterizava-se praticamente pelo

poder acumulatlvo, sendo muito pequena a sua difusão comparada com a

do Sr90.

Nas neste trabalho notou-se que existe a difusão, talvez
137

bastante lenta do Cs no solo de modo que para estimar o "fallout"

global desse radionuclideo sobre o território brasileiro não seria eu

ficiente conhecer apenas a sua concentração nos solos superficiais.

A amostragem para verificar a variação da atividade ' do

Cs137 com a profundidade, foi efetuada no horizonte A, de 0 a 3 cm, d*

3 a 6 cm e de 6 a 9 cm de profundidade. Estes dados parecem indicar

que as influências locais, tais como a vegetação, e a topografia, dai,

xam de prevalecer na absorção do Césio, a partir de uma certa profun

didade (ver tabela IV).

Por outro lado, a variação do teor de Cs com a profun

didade, parece sugerir uma distribuição exponencial, de modo qua, con

um número maior de amostras talvez pudesse determinar a sua velocidade

da difusão no solo.
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C A P I T U L O

CONCLUSÃO

A distribuição do Cs , nuclideo radioativo artificial,,

nos solos superficiais de- uma mesma região, com o mesmo índice pluviomé

tricô, mesmo tipo de vegetação e solo ê bastante heterogênea, depend»^

do das suas propriedades fIsico-quimicas. »

A metodologia utilizada para a determinação da concentra

ção do Cs nos solos sem destruir a amostra, se mostrou bastante e£JL

ciente, permitindo obter atividades muito pequenas, dezenas de vezes ne

nores que aquelas obtidas por métodos usuais, com um erro em torno de

30%, podendo levar à uma precisão de 10 a 12% para amostras mais ativas.

Os teores de Cs encontrados nos solos do estado da Ba
2 ""

hia variam em torno de 0,6 a 6 nCi/m , com um valor médio em torno de
2

2,5 nCi/m , enquanto que no hemisfério norte, em Porto Rico, encontra

ram-se teores de 37 a 190 nCi/m , notando-se nitidamente a falta da com

ponente troposférica nos aerossóis encontrados no hemisfério Sul. Estes

dados da atividade do solo poderão ser utilizados posteriormente como

padrão de normalidade antes das contaminações regionais que poderão ocor

rei : o lixo radioativo das futuras instalações das centrais eletronu

cleares.

Dividindo as amostras em solos da região seca (700 a, 1000

mm de chuva) e úmida (1700 a 2000 mm de chuva) encontrou-se um aumento

da atividade de 40% nos solos úmidos (média de 2,8 nCi/m ) comparados
— 2

com os da região seca (2 nCi/m ) o que mostra que o fator preponderante

ia queda dos produtos de fissão no solo é a precipitação úmida, sendo

jito pequena a contribuição da precipitação seca ou "fallout".

Além do fato de que a presença da vegetação nos solos tor

na-os mais eficiente na fixação do Cs , notou-se que a retenção do

mesmo no solo não é instantânea. & necessário algum tempo de contacto

? itre a solução que contém o césio com o solo, como pode ser observado

pelos teores encontrados nas amostras de solos das regiões planas ou de

empoçamento de água e inclinadas.

Estas influências locais parecem desaparecer com a profun

didade do solo.

Apesar de que as amostragens utilizadas no presente traba,

lho não foram feitas especialmente para verificar a influência das pro
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priedades físico-quimicas na retenção do Cs pelo solo, foi possível

notar a importância da quantidade de cálcio presente na amostra. Este

elemento devido a sua propriedade de se ligar muito fortemente na estru
137 ~~

tura da argila, parece inibir a fixação do Cs pelo mesmo.
A matéria orgânica também parece exercer um papel impor

137 •* "*

tante na concentração do ..Cs no solo, pois, apesar de não se ter en
contrado nenhuma correlação visível entre esse elemento e o césio no-*£O

137 ""̂
Io, os dados obtidos sugerem que o teor do Cs é maior para os .solos
com maior quantidade de matéria orgânica.

As outras propriedades f Isico-químicas que, quando estudâ

dos isoladamente em experiências de/laboratório, parecem exercer grande

influência na retenção do césio, não foram comprovados nos solos natu

rais devido ao grande número de parâmetros envolvidos.

A distribuição do Cs nos solos de Madre de Deus parece

indicar que não poderemos fazer uma estimativa real da radioatividade

especifica, devido ao Cs , interceptado pelo nosso território sem le

var em consideração a sua difusão no solo.

Além disso, estas amostras parecem ter uma distribuição

exponencial com a profundidade, sugerindo dessa forma um método para

determinar a velocidade de difusão do Césio nesse solo.
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A P Ê N D I C E 1

Análise dos espectros

A saída de dados do **o«jun»^ ovp«»yfma>n»jii de, espectrome»

tria gamma, constituido de um detetor Ge-Li acoplado a um analisador mui

ticanal ê feita por meio de fita perfurada cuja codificação é compaÜf -

vel com a do computador IBM - 1130 do Centro de Processamento de Bados

do Instituto de Matemática da UfrBa. Como o número de raios gama de ener

gia E emitidos pelo elemento radioativo é proporcional a área do foto

pico desse E , é possível efetuar a análise desses dados automaticamen

te. Para isso foram feitos dois programas:

1 - PROGRAMA A - Usada somente para ler a fita perfurada.

2 - PROGRAMA B - Além de ler a fita perfurada, ele sele

ciona a região do fotODico de interesse e.calcula a

sua área pelo método da tangente, ajustando os dados

vizinhos ao fotopico a uma reta pelo método dos mínjL

mos quadrados.

O PROGRAMA A lê todos os caracteres que aparecem na fita

no formato A, sem fazer nenhuma distinção entre os números, símbolos ou

letras. São ditos caracteres alfa numéricos. 0<* dados são simplesmente

transcritos da fita ao papel, não oodendo ser efetuada nenhuma operação

matemática usando o computador.

O PROGRAMA B faz a distinção entre os símbolos e os nume

ros, permitindo assim efetuar as operações matemáticas.

Foi necessário esta distinção oorque no final de cada fi

ta perfurada aparece um sinal "DÓLAR" que indica o término da leitura

de dados de um espectro.

Este programa ê constituído de um programa principal e

três subprograms que são: GRAVE, DTPIC e MINQUA.

GRAVE - transcreve os dados de um espectro da fita perfu

rada para o disco magnético do computador.

DTPIC - seleciona a região de interesse, a partir da posi

ção do fotopico de uma determinada energia E
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dado, de modo que se tenha 30 canais antes e de
pois do pico. Estes dados são guardados no COMMON.

MINQUA - ajusta os dados vizinhos ao fotoplco a uma reta,
usando o método dos mínimos quadrados«calculando
assim a radiação de^fundo.

PROGRAMA PRINCIPAL - dada a posição de um fotopLco ele v&
rifica se houve alguma deriva na calibração % do
analisadqr, procurando o canal de maior contagem*'
para fixar a nova posição do pico. Depois com o
auxilio de MINQUA calcula a área do f o tópico, a
justando á sua largura de modo que o erro relati
vo seja mínimo.

a) Mínimos Quadrados

Teoricamente o ajuste dos dados pelo método dos mínimos qua
drados consiste no seguinte:

Em uma experiência temos várias medidas com duas variáveis
X. e Y. que poderão ser ajustados a uma curva teórica.

No caso linear, esta curva é uma reta do tipo:

Y = aX + b, (A.1.1)

consistindo, portanto, o problema ôm determinar os coeficientes a e b.

Estes coeficientes são obtidos minimizando-se 'o quadrado
da diferença entre o valor medido ̂  e o da reta teórica Y(X^). Esquema
ticamente temos:
diferença entre Y± e Y(Xi)

t
A± « YjL - V{XL) - YL - aX± - b (A.1.2)

soma do quadrado dos desvios:

* 2 h 2 • b2n - 2alX£L - 2>IY1 • 2abWt . ÍA.1.3)

minimizaçâot
2 - 0 (A.1.4)
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3b
= 2nb - 2EYi + 2aEXi = O
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(A.1.5)

donde obtemos um sistema linear de 2 equações â 2 incógnitas:

a£X 2 H

nb

(A.1.6)

(A.1.7)

portanto i

EYĵ  n

EXi* EX.,

EX,

1 b

EX

EY,
(A.1.8)

EX EX,

b) Erros sobre os cálculos

Se não houvesse nenhum erro exDerimental, todos os pares

de observáveis deveriam obedecer a equação da reta obtida pelo ajuste

de dados pelo método dos mínimos quadrados.

Mas devido aos erros estatísticos que aparecera sobre as

contagens, as observáveis reais são representadas por pontos que estão

acima e abaixo da reta ajustada, podendo a reta aoresentar um certo des

vio nos seus coeficientes. >

0 erro sobre os coeficientes será então devido as flutua

ções estatísticas da contagem.

Supondo que os dados possuem uma mesma varianca o o erro

sobre os coeficientes da reta será dada por:

a a
2 » Zi—!â)2 a2 (A.1.9)

(A.1.10)
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onde:

Derivando as funções acima, leirbrando que

obtemos que

chamando d^

a variança

••

•2-
» aXi

N a

D

+ b -

será então:

2

Y

D = N ZX i
2 - ( IX^) 2 . - (A.1 .13)"

— — I.X.Y, = X. (A .1 .14 )
a v i l l j
3Y.

d
E.Y, = 1 (A .1 .15 )

2 X 2

a2 = 5 _ ^
a D

(A.1 .17 )

2 1 V/4 2 (A.1.18)
N A

Como a área do fotópico é dada por:

C » EYi - Nb - aEXĵ  (A.1.19)

o erro sobre ele será então:

+ N2 ob
2 + (EX i)

2 aa
7)1/2 (A.1.20)
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A P Ê N D I C E

CALCULO DAS CONCENTRAÇÕES DE C s 1 3 7 NOS SOLOS

As amostras coletadas possuem qeoroetria f 1 xa com area su

cerficial total de 900 cm . Desde que só há interesse na distribuição

superficial do césio fissiogenico no solo, as atividades das amostras
2

foram calculadas em nCi/m . \

Apesar das amostras possuirem a mesma geometria, o seu pe

so varia conforme a densidade do solo e como o sistema de deteção foi

calibrada para padrões de 800 g; os teores das amostras foram normali

zados em Deso. Assim, se uma amostra de área superficial fixa, possui

um peso total de P g e se 800 g dela tem C contagens, a atividade to

tal da amostra serã dada por:

A =
800r, 900cm.

0 erro sobre a medida será:

sobre a contagem total:

= — S _ z (A.2.2)
800 c

sobre a atividade total:

(A.2.3)
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P R O G R A M A

REAL JOBX(IQ)

INTEGER DÓLAR

DIMENSION IMPUT (80)

DATA DÓLAR, B S / ' * 1 , 1 ' /

DO 16 N = 1,5

READ(2,55)JOBX

55 FORMAT(10A4) \

IF(JOBX(N)-BR)8,17,8

J WRITE(3,58)JOBX

58 FORMAT(1H1,10A4)

1 READ(4r91) IMPUT

91 FORMAT ( 80Al )

WRITE (3 ,92) IMPUT

92 FORMAT(IX,80Al)

DO 150 I S « l , 8 0

IF(IMPUT(IS)-DÓLAR)150,151,150

150 CONTINUE

GO TO 1

151 WRITE(3,152)

152 FORMAT(1HO,'FIM DE LEITURA')

16 CONTINUE

17 WRITE(3,71)

71 FORMAT(6X,18H FIM DA COMPUTACAO/1X)
STOEL 1111
END
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P R O G R A M A

SUBROUTINE GRAVE

' DIMENSION DATM1D)

DATA IDOLR.IBMK/'f t* • /

100 READ(4,91)IFLAG,XCA*A,D*TA

91 FORMAT(A1,13,10(1X,F6.0))

IF(IFLAG-IDOLR) 2 , 1 , 2 x

1 RETURN

2 IP(IFLAG-IBRMC) 3 , 4 , 3

3 IFLAG-UFLAG+4032)/256

ICANA ÎCANA ÎFLAG* 1000

4 HEXT-ICAMA/10+1

WRITE(1'NEXT) ICANA,DATA

GO TO 100

END

SUBROUTINE DTPIC(ICAHA)

REAL JSPECÍ61),TEH» (10),TEHPX(10)

COHON J5PEC

IRPRC-ICANA/10-2

IELMT«ICANA+l-10*(IRPRC+2)

READd'IRPROINCP, (TEMP(I) , 1 - 1 , 1 0

IPOST-1

IP(IELm-lO) 1012,1014,1014

1012 OO 1013 K«IELHrr10

JSPEC(IPOST)«TEMP(K)

1013 IPOST-IPOST-H

1014 IRPST-IRPRC

1015 IRPST-IRPST+1

READ(1'IRPST)IMUDO, (TEMPX(J) , J « l , 1 0 )

DO 1016 JE-1,10

JSPECdPOST) -TEMPX(JE)

IPOST-IPOST+1
IF (IPOST-61) 1016,1016,1021

1016 CONTINUE



GO IO 1015

1021 RETUBN

END

SOBROÜTIHB HINQA ( CAMA,NI.Mr.A.B.SIGA,SIG»)

REAL JSPEC161)

COMUM JSPEC

SIGX-0.

SIGY-O.

SIGXX-0.

SIGXY-0.

HA»O

JE»10

DO 50 JA«1,JE

20 SIGX-S1GX+K

SIGY-SIGY+JSPEC(K)

SIGXX-SIGXX+K*K

SIGXT-SIGXY+K*KJSPEC(K)

IF(K-J) 3 0 , 3 0 , 5 0

30 K-K«J

GO TO 20

50 K-X-J+l
D*=5IGXX*KA-SIGX* • 2

A-(MA*SIGXY-SIGX*SICT)/D

B-(SIGXX*SIGY-SIGX*SIGXTf ) /D

I - m - J E

H-MP+1

DESVI-0.

DESV2-0.

DO 70 WA«1, JE

CESVKE5V1 • (A«I+B-JSPEC(I) **2

CESV24BV2 • (A*lf*B-JSPEC(M) **2

70 • • • • 1

DESV>DESV1+DESV2



so.

SIG-SQRT (OESY/HAj

SIGA*(SQBXtMA/Dj *SIG

SIGB«(SQR£(SIGXX/D) *SIG

RETURN

C ANALISE DE FOTOPICOS PELO HET00O DA~ TANGENTE, COH ENTRADA OB DA
C DOS DB PITA PERFURADA

TERESA SAKAI '' ' *

REAL JOBX(10)t JSPEC(61).JC0NT

DIMEN5IOH »CAKA(10),DATA(10)

CXMnON JSPEC

DEPIIB PILE 1 í2000,21,O,KXTr

DATA BR/ ( ' /

REAO(2V57)H, (NCANA(JE) ,JE»1,M)

57 PORMAT(I2,3X,10?5)

DO 100 11*1,10

READ(2,55)JOBX

55 FORMAT(10A4)

8 CALL GRAVE

DO 100 J«1,M

WltITB(3r58;jOBX

58 PORHAT(lHlf10A4//)

NmiTE(3r«2)NCANA(J)

€2 POMAT(lH0r€Zr29H DADOS DO POTOPICO DB KKE*Glk,l* ,2X.

IKIO1
READ(1'IMIC)IMUDO,(DATA(K),K«l

TC«DATA(III)/100

WMTE(3,56)TC
56 FORMAT(1HO,6X,19H TEMPO DB O0NTAGEM«rP8.2,M MUTOTOS//)

IF(PCAMA(J)-4000)5,10,10
10 WRITE(3,64)«CAMA(J)
64 FORMAT(6x,36H NEMHUH PICO.EXISTE PROXIMO AO CABAL,15)

GO TO 100
9 CALL DTPICÍHCANA(J))

WRITE(3,310)JSPEC
310 FORMAT(10F8.1)

JA-30



51 .

API CO.- JSEEOlJAA

JB=JA-9.

DO 110 KA.= Ulf i

JB=JB+1

p 1 CO =JJS£ECXJBi
TFI PTrn-APTrn) i i n , n i , i n

111 APICOsElCfl.

JCANA=JB,

110 CONTINUE.

RIGC=9999fc9
 N

MT cTPAMA-12

WRITE (3 ,61) JCANA /

61 EORMAT(1HO,6X,20HPOSIÇAO DO FOTOPICO»,15//)

DO 130 XA-1,6

MI=MI+1

MP=JCANA+4

DO 130 IB=1,6

MF=MP-rl

CALL MINQA(NCANA,MI/MF,A,B,SIGA,SIGB)

JCONT £ A SUPERFÍCIE DECOMPTONIZADA DO FOTOPICO

JCONT«0.

RIGX-0.

RIGY-0.

NN»0

DO 22 I»MIfMF

RIGX=RIGX-t-l

RIGY-RIGY+ JSPECll)

NN«=NN+1

22 JCONT-JCONT+JSPEC{I)-B-A*l

SIGC*(SQRT+RIG'/+(NN*SIGB) **2+(RIGX*SIGA) **2))

SIGR-ABS(SIGC/JCONT)

IF(SIGR-RIGO 120 ,120 ,130

120 RIGC=SIGR

ERRO-SIGC

NI-MI

NF-MF

AA-A

BB-B

ASIG-SIGA
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BSJ.G=SIGE

130 CONTINUE

, WR1TE(3,3Ü.(UNI_,NE.

300

32Q pnPMiyr { ( i HQ f e, y , 3QH pnRPTPTPri^TP,s r>A R B T > &.-mgT&n&//)

WR1TE(3,MÜL).

340. POBM&T(<;V) ^ H PPgnT.T&TV> T>

WRITE C2^3SQ )CONT.,ERRO

350 FORMAT(6X,7R JCONT»s,F15.3f4H + , F 1 2 .

100 CONTINUE x

46 WRITE(3,71)

71 FORMAT(6X,18H FIM DA COMPUTAÇÃO)

STOP 1111

END
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CASTELO DE CHUMBO

1 - Castelo de Chumbo; 2 - Detetor; 3 - Mesa;,

4 - Recioiente com Nitrogênio Líquido

5 - Amostra
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MAPA CLIMÁTICO SIMPLIFICADO DO ESTADO DA BAHIA
( Locais dt Amostragtnt )

•3

AW — Tropical qutntc úmido, cem prtcipitoçõtt tuptrio-
r t t o 7 5 0 mm onuoit.

AS* - Outnt* úmido com citação seco no vtrão • chu-
vot no invtrno.

0,1 - Clima dot t*lvat qutntt t úmido, t*m «tração
ttca • o pluviotidad* • tuptrior a 1000 mm

Am - Transição *ntr* Af • AS'. Clima d* botqut chu-
voso qutntt umido.

BSh - Esítpíco • dt vtgttoçfo itrófi lo, stml árido,
quant* • úmido.

Cfo - Climo f*mp*rodo úmido, chuvoso, mttottrmico,
vtrSts qutnttt • t*m tstoçõo t*co.

Cfb - Climo mttottrmleo, vtrots fr t teoi • i*m t t -

toçõo ttco.

II»

tOKm O «O ItO I H I «

FIO. 12


