
RADIAÇÃO NATURAL DE SOLOS DO SUDESTE 

BRASILEIRO E DA REGIÃO AMAZÔNICA. 
 

Tiago Dias Guimarães1, Marcilei Aparecida Guazzelli da Silveira2 
1,2 Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, Brasil 

guimaraes_td@hotmail.com; marcilei@fei.edu.br

Resumo: Este projeto de pesquisa visa verificar a 

metodologia de determinação da Radiação Natural em 

solos. Serão determinados os melhores parâmetros para 

uma metodologia que utiliza a técnica de espectrometria 

de raios gama por meio do programa de análise de 

dados GENIE 2000. Foram coletadas amostras de solo 

da região de Manaus (AM), Monte Verde e Mariana 

(MG). Até este ponto, foi possível constatar alguns dos 

principais parâmetros utilizados na aquisição e análise 

de dados que podem ser determinantes neste estudo. 

 

1. Introdução 
Na técnica de espectrometria de raios gama são 

observados os espectros de energia emitidos por 

amostras radioativas, os quais permitem determinar as 

concentrações dos elementos radioativos em uma 

determinada amostra [1]. Entretanto, o software de 

análise de dados utilizado para este estudo, GENIE 

2000 [2], oferece diversos algoritmos de análise, os 

quais permitem que alguns parâmetros sejam 

especificados de acordo com a amostragem. Desta 

forma, é necessário estudar as diferenças entre os 

algoritmos e a influência destes parâmetros na análise 

de amostras de solo, para a posterior determinação da 

dose efetiva de radiação natural em solos do Brasil.  

 

2. Metodologia 
Neste trabalho, primeiramente foram utilizados os 

espectros de raios gama dos padrões de 232Th, 238U e 40K 

da Agência Internacional de Energia Atômica IAEA [3]. 

Em uma primeira etapa, após obter o espectro de 

energia de raio gama emitido por cada radionuclídeo 

primordial presente nos padrões, aplicou-se o algoritmo 

de localização de picos: Unidentified 2nddiff1, com 

parâmetros usuais, determinados por experiências 

anteriores. As áreas dos picos foram calculadas por 

diferentes métodos do algoritmo Sum/Non-Linear LSQ 

Fit: o Fitted Singlet (FS) e Non Fitted Singlet (NFS) [2]. 

As amostras de solo já foram analisadas pelo 

método usual, e os resultados serão comparados com os 

obtidos após a determinação dos parâmetros adequados 

nesta etapa do trabalho, definindo uma melhor 

metodologia de análise. Desta forma, será possível 

determinar a radiação natural presente na amostra. 

     

3. Resultados 
No algoritmo de cálculo das áreas, foram estudadas 

as funções: Linear e Step, as quais permitem estimar o 

Continuum (energias não características que integram o 

espectro). A Figura 1 apresenta o ajuste do Continuum 

                                                           
1 Os termos serão utilizados em inglês, para mantes as denominações 

do software do sistema de aquisição. 

através dessas funções. A tabela 1 exibe os valores da 

energia de raio gama, exatamente como é exibido pelo 

software, para o padrão de 40K: canal de início, fim e 

centro do pico (SROI, EROI e CROI, respectivamente), 

largura à meia altura (FWHM), área e incerteza (Á e Á), 

e o Continuum (B). 
 

Figura 1: Esquema de picos calculados com a função 

Linear e com a Step [2]. 

 
 

Tabela 1: Valores dos parâmetros característicos do pico 

de energia gama, obtidos pelo software GENIE 2000. 

Dados calculados 

pelo programa 

Função do Continuum 

Step Linear 

Método de cálculo Método de cálculo 

FS NFS FS NFS 

SROI (canais) 402 402 402 402 

EROI (canais) 468 468 468 468 

CROI (canais) 434,41 433,98 433,95 433,98 

FWHM (canais) 69,84 71,59 68,97 71,08 

Área 1,08x105 1,07x105 1,07x105 1,05x105 

Á 374,14 441,04 373,7 440,17 

B 4,30x104 4,30x104 4,47x104 4,47x104 

 

4.  Discussão e Conclusões 
Os resultados obtidos demonstram que tanto a 

função Linear como a Step apresentam valores muito 

próximos, assim como os métodos analisados: FS e 

NFS. Porém, o menor valor na incerteza do FS, indica 

que este método deve ser o mais indicado.  
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