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AUMENTO DA RADIOATIVIDADE NATURAL DE UM SOLO
AGRÍCOLA PROVENIENTE DO EMPREGO DE FOSFOGESSO

Parreira í2, P. S.; Appoloni1, C. R.; Nascimento Filho23, V. F.

Empregando-se a técnica de espectrometria gama de alta resolução e
geometria de bequer Marinelli, foram analisadas amostras da camada superficial, de
0 a 20 cm, de um solo Latossolo Roxo distrófico, com e sem a adição de gesso
agrícola. As amostras previamente secas ao ar livre e passadas em peneira de 2
mm, foram preparadas com massas iguais a 940 e 1207g, respectivamente. A
amostra contendo gesso agrícola (na proporção de 1,5 ton/ha) também foi
submetida a lixiviação em coluna de percolação, feita em cilindro acrílico com 5,4 cm
de diâmetro e 40 cm de altura, durante sete dias. Após o processo de lixiviação, a
coluna foi desfeita em duas metades e as sub-amostras assim obtidas foram
analisadas, bem como a água percolada (1000 ml, equivalente a 1,9 volumes de
poros).

O sistema de espectrometria gama foi constituído por um detector
semicondutor de HPGe, acoplado a uma placa analisadora de pulsos com 8192
canais e eletrônica nuclear padrão. O tempo de medida foi de 24 hs para cada
amostra e o intervalo de energia observado foi de 6 a 1570 keV. Os espectros
obtidos foram analisados com o aplicativo Maestro, identificando-se principalmente
as linhas de 238,63 keV - 212Pb, 911,07 keV -228Ac, 583,00 keV - 208TI, 727,00 keV -
212Bi, pertencentes a família radioativa do 232Th, as de 295,21 e 351,92 keV - 214Pb,
186,21 keV - 226Ra, 609,31 e 1120,29 keV - 214Bi, pertencentes a família radioativa
do 238U, e também as de 661,66 keV - 137Cs e 1460,81 keV - 40K. Essas linhas
ofereceram as melhores condições estatísticas para serem utilizadas em estudos de
radioatividade ambiental, em função dos baixos coeficientes de variação e
intensidades bem acima dos limites de detecção.

As áreas líquidas dos fotopicos mais proeminentes na amostra de solo com
fosfogesso aumentaram, em média, 18,3 a 25,7% em relação ao solo natural. Os
resultados da lixiviação da amostra de solo+fosfogesso sugerem que ocorreu um
carreamento dos radionuclídeos 212Pb, 228Ac, 208TI, 214Pb e 40K, para a segunda
metade da coluna, enquanto que na água percolada não foi observada a presença
desses emissores de raios gama. Esses resultados indicam que houve pouca
solubilidade desses radionuclídeos durante o processo de lixiviação. Dessa forma
um estudo sistemático sobre a incorporação de radionuclídeos das cadeias naturais
ao solo, em função dessa prática agrícola, se faz necessário.
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