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Resumo 

Estudos relacionados aos parâmetros da interação da 
radiação com a matéria têm se tornado cada vez mais 
relevantes e conhecer como os processos e os 
parâmetros da interação são afetados nos fornecem uma 
ferramenta extremamente útil e não destrutiva de 
caracterização dos solos brasileiros. Neste sentido, as 
técnicas de fluorescência de raios X (FRX) se 
apresentam como grandes aliadas nos estudos dos 
parâmetros de interação da radiação com o solo, pois 
seus resultados fornecem os dados de entrada para o 
cálculo de valores teóricos para o coeficiente de 
atenuação de massa (μ/ρ) do solo. Este trabalho teve 
como objetivo verificar se diferenças de profundidade 
e/ou sistemas de cultivo podem alterar os valores de μ/ρ 
de um Neossolo Quartzarênico do noroeste do estado de 
Tocantins (Amazônia oriental). 

Introdução  

O estudo das propriedades físicas do solo é 
muito importante para que possamos compreender o seu 
comportamento e com isso aprimorar os métodos de 
manejo neste meio poroso. Propriedades como 
infiltração, condutividade e retenção de água são 
diretamente afetadas pelas propriedades da estrutura do 
solo (Medhat and Pires, 2016). A textura do solo também 
exerce papel importante na dinâmica de solutos no 
solo. Técnicas de caracterização química como FRX são 
de extrema importância para o estudo da interação da 
radiação uma vez que essas técnicas possibilitam obter 
o coeficiente de atenuação de massa do solo (Akkurt et 
al., 2005). Este parâmetro é importante nos estudos 
relacionados à física nuclear aplicada a solos. 

Material e Métodos 

Neste estudo as técnicas de FRX por dispersão 
de energia (EDS) e por comprimento de onda (WDS) 
foram analisadas. O solo foi submetido aos métodos de 
cultivo, pasto (PA) e roça de toco (RT). Uma área sob 
mata (MA) foi usada como referência. As profundidades 
analisadas foram: 0-5, 5-10,10-20,20-40 cm. 

Para EDS foi usado um espectrômetro de 
fluorescência de raios X Shimadzu (EDX-720). Amostras 
com 45 µm de diâmetro foram analisadas. Para o WDS 
foi usado um espectrômetro de fluorescência de raios X 
Rigaku (ZSX Primus II). As amostras foram preparadas 
em forma de pastilhas (0,5 g de solo). 

 
 

Os resultados do EDS e WDS foram usados 
como dados de entrada para a análise com o programa 
XCOM. A faixa de energia compreendida entre 1 keV e 
100 MeV foi usada nas análises. O programa forneceu 
os valores de μ/ρ. As energias dos fótons específicas de 
interesse foram ≈60 keV e ≈662 keV.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos pelo EDS e WDS mostram 
que, independentemente do método de preparo do solo, 
o meio poroso em estudo é formado principalmente 
pelos seguintes óxidos: SiO2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2 (Akkurt 
et al., 2005). 

Quanto ao coeficiente de atenuação, verificou-se 
que μ/ρ possui valores mais altos no PA e MA para ≈60 
keV, independentemente da profundidade. Para ≈662 
keV os resultados obtidos foram bastante próximos para 
MA, PA e RT, o que é esperado para as energias 
intermediárias dos fótons Foi verificado que os altos 
valores de μ/ρ para o sistema de cultivo PA e MA estão 
relacionados principalmente a presença de maiores 
concentrações do óxido Fe2O3, quando comparado às 
concentrações encontradas para RT (Pires and Medhat, 
2016).  

Conclusões 

As técnicas de fluorescência de raios X 
apresentaram boa concordância entre si. Os resultados 
de μ/ρ indicam maiores valores para PA para a energia 
de ≈60 keV. Esses altos valores estão relacionados com 
a presença do óxido Fe2O3. Para a energia de 662 keV 
não foram identificadas diferenças consideráveis em 
relação aos outros sistemas de preparo. 
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