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RESUMO: A gamaespectometria, através da leitura da radiação natural das rochas, é de amplo 
uso na geologia para uma primeira discriminação litológica. Ainda, utilizando dados da radiação 
dos isótopos de K, Th e U, é possível identificar, de maneira geral e genérica, os sedimentos 
compostos por diferentes concentrações de micas, ilitas, montmorillonitas, cloritas e, até 
mesmo minerais pesados compostos por tório. Esses últimos, em especial, possuem grande 
valor estratigráfico, pois sua presença pode definir a ocorrência de placers. Este tipo de 
acontecimento pode ser estudado à luz da estratigrafia de sequências, devido ao fato de estar 
associado a superfícies estratigráficas específicas. Três superfícies principais podem ser 
identificadas, através da concentração de minerais pesados nos strata. São elas: 
inconformidade subaérea, superfície regressiva de erosão marinha e superfície transgressivas 
de ravinamento. Para testar a validade do método, foi selecionado um afloramento com 
espessura aceitável, sistema deposicional que se adeque a presença de minerais pesados e 
com evidências na bibliografia de ocorrências de material radiogênico. Os sedimentitos da Fm. 
Ponta Grossa, Mesodevoniano da Bacia do Paraná, próximos a localidade de Iporá-GO, se 
adequam a estas características. Foram observadas diversas ocorrências da radiação natural 
advindas de minerais ricos em Th ao longo da seção, interpretada como depositada 
majoritariamente em um ambiente de plataforma interna. Essas ocorrências foram 
preliminarmente interpretadas como dominantemente formadas por superfícies regressivas de 
erosão marinha uma a outra sobrepostas em ciclos de sequências de alta frequência. Ainda, 
em uma frequência ainda maior, há a ocorrência de diastemas de surfe, corroborando a 
episódios erosivos (diastemas) relacionados à tempestade. É possível inferir que os 
sedimentos estudados estejam inseridos em um contexto regressivo devido, dentre outros 
fatores, a concentração de camadas de minerais pesados por entre a seção, provavelmente 
relacionado com uma progradação da linha de costa. De maneira geral, os dados adquiridos 
pelo gamaespectometro multicanal estão em consonância com os dados sedimentológicos 
observados no afloramento. Portanto, consiste de técnica eficiente e eficaz para uma 
aproximação estratigráfica, ao nível da alta resolução, em um ambiente deposicional que, em 
situações normais, é demasiadamente complexo. 
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