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RESUMO

Apresenta-se uma sistemática para analise de trTt io em águas naturais,

por enriquecimento eletrol í t ico, e contagem, por espectrometria de cintilação K

quida. São indicadas, as características do sistema proposto, através de parâ-

metros experimentais e indicado o desempenho obtido em termos de análises de a-

mostras de águas pluviais e subterrâneas. A precisão e reprodutibilidade das

medidas feitas são avaliadas. .
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ABSTRACT

The purpose of t h i s research was t o develop a method fo r the a n a l y s i s ,

by scintillation counting, of tritium in natural water enriched electrolytically.

The characteristics of the proposed system are indicated by experimen-

tal parameters, and by the performance obtained in the analysis of rain antande r̂

ground waters.

An evaluation of the precison and reproducibility of the measurements

are also made.
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?. INTROPUÇS0

O elemento químico hidrogênio apresenta tris isótopos que estão pres.íin

tes na naturezas dos quais, o de número de massa igual a 3 (três), denominado

t r í t io (3H ou apenas T), i radioativo, desintegrando-se em hilio-3 (3He) com

emissão de partículas B negativas com energia máxima igual a 0,0186MeV •-• um

período de semi-desintegração igual a 12,26 anos [1].

A possibilidade de formação de t r í t io na alta atmosfera foi apontada

por LIBBY [2] em 1946 como sendo proveniente da interação de raios cósmicos

com constituintes gasosos, principalmente nas' reações induzidas por protons e

neutrons de alta energia com núcleos de nitrogênio e oxigênio [3,4].

A produção natural de t r í t io ê estimada em cerca de 0,20±0,05 átomos

de trítio/segundo.cm2 de área de superfície terrestre, sendo que sua concen-

tração na natureza i estacionaria (está em equilíbrio). A taxa de produção

anual i de 1,6 MCi/ano e a quantidade de t r í t io existente na atmosfera de ori_

gem natural é de aproximadamente 28 MCi [5].

«1SÍLS0N & FERGUNSSON [6] consideram a fóVmação de t r í t io por fontes ex-

tra-terrestres e mostram ser a mesma altamente improvável. Parece então que

o 3H que tem origem na atmosfera superior é" a principal, senão a única fonte

natural desse nuclídeo. Tais cifras estão em concordância com os valores de

atividades específicas de trí t io medidas em águas subterrâneas e de chuva.

0 t r í t io e também produzido artificialmente pelo homem, através de ce£

trais nucleares para geração de energia elétrica com uma taxa de produção

igual a 21 Ci/MW(e).ano para a fissão do 23SU [7], e pelas explosões termonu-

cleares (bombas de hidrogênio) que foram efetuadas na superfície terreste a

partir de 1954. Tais fontes artificiais tem então contribuido significativa-

mente para o aumento da concentração de t r í t io na natureza.

0 t r í t io existente na atmosfera e troposfera experimenta um processo

de oxidação, sendo gradativãmente introduzido na atmosfera na forma química

de HTO (água tr i t iada), misturando-se com a água de chuva e umidade atmosfé-

rica e acompanhado a água natural em todo o ciclo hidrologico [8].

A concentração de tr í t io e expressada em UyU.dad.ti> de. Tnltio (U.T.) seji

- 9 -
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do que 1 UT (uma unidade de t r í t i o ) , corresponde a uma relação de um átoir

de t r í t i o por cada IO18 átomos do isõtopo mais leve {lH) ou seja [3H]/|/H]

igual a IO"18 , eqüivalendo a 3,2.IO"3 u Ci/m3 de água ou 7,18 desintegrações

por minuto (dpm)/litro de água.

O nível máximo de t n t i o na água de chuva do hemisfério norte foi de

aproximadamente IO1* U.T. em 1963. No hemisfério sul esta concentração tem

aumentado devido ã difusão estratosférica, mas é atualmente bem menor que a

do hemisfério norte [9 j . Nestes últimos anos, explosões.termonucleares fran-

cesas realizadas no atol de Mururoa, deverão contribuir para aumentar o teor

de t r í t i o no hemisfério sul.

Até 1963, estima-se em 1900 MCi de t rT t io , a quantidade produzida na

atmosfera por explosões atômicas [10],

TABELA 1.1

Concentração Média Anual (1972) em Água de

Chuva das Estações Pluviométricas Brasileiras

Estação
Pluviometrica

Uaupes
Belém
Manaus
Fortaleza

Natal
Porto Velho
Salvador

Cuiabá
Brasília

Rio de Janeiro
Porto Alegre

Concentração
de Trítio (U.T.)

13,9
8,7
11,5
5,8

5,7

14,8
5,7
18,6

17,0

16,4
25,2

(dados fornecidos pela Secção de Hidrologia Isotõpi_

ca da Agencia Internacional de Energia Atômica, Vijí

na, Austria fll]).

No hemisfério norte, a concentração de trTtio na água de chuva e atuaj_

mente da ordem de 100 U.T. (concentração média de 1974,1975 e 1976 até abril,

- 1 0 -
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igual a 143,3, 140,0 e 120,7 U.T. respectivamente, nas águas pluviais de Vie

na, Austria)[12]; águas superficiais tem concentrações mais baixas, enquanto

que águas subterrâneas e de lagos apresentam concentrações desde zero a t i a l -

gumas centenas de U.T. [13,14]. As águas do hemisfério sul tem concentrações

ban inferiores, como mostram os recentes dados de concentração de t rT t io das

águas de lagos e poços nas bacias dos Rios Gurguéia e Fidalgo, PiauT [ 3 ] , de

dois poços da região de Ribeirão Preto - SP [15], e de poços do Nordeste bra-

s i le i ro [16].

TABELA 1.2

Concentração de TrTtio (U.T.) das Sguas de Lagos e Poços das Bacias

dos Rios Gurguéia e Fidalgo, PiauT [3], Poços em Barrinha e Sertão-

zinho, SP [15] e Poços do Nordeste Brasileiro [16].

LOCALIDADES

Bacia de Rio Gurguéia (PI)
Bacia do Rio Fidalgo (PI)
Barrinha (SP)
Sertãozinho (SP)
Nordeste Bras i le i ro

LAGOAS

5,0 a 11,2* (8)*
6,6 a 23,0* (5)+

POÇOS

0,9 a 1,8* (10)+

0,6 a 4,2* (16)+

1,4
1,1

<1 a 15,1 (54)+

(*intervalo das concentrações mensuráveis de trTtio de todas as amostras ana-
lisadas),
(t número de amostras analisadas).

0 trTtio é um excelente traçador para a hidrologia. Quando forma par-

te da molécula da água (HTO), acompanha a água em todo o ciclo hidrolõgico,

permitindo o estudo da evolução temporal e espacial de qualquer sistema hTdri_

co.

Outra grande utilidade do trTtio em hidrologia i a possibilidade de da

tação de águas subterrâneas. Conhecendo-se a concentração de trTtio nas águas

de chuva que alimentam certo aquTfero, pode-se determinar a idade da água

existente erc qualquer ponto do citado aquTfero.

Por estas razões, os dados de concentrações de trTtio encontram ao la-

do de dados de concentração de carbono-14 (1IfC) e dos isõtopos estáveis deuté
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Ho (2H ou D) e oxiginio-18 ( 1 8 0) , um grande número de aplicações importantes

nos campos da kLdAjologla., mtfex»iologia. e oczanoQiuL^la, quer como radiotraça-

dor natural ou mesmo quando i injetado art i f ic ia lmente no meio em estudo.

Em hldjioloQia. determina-se recargas de lençóis aqüíferos, velocidades

de f l uxo , estuda-se relações entre ãguas superf ic iais e subterrâneas nas ba-

cias dos r i o s , datação de ãguas subterrâneas, etc . [17], Alguns trabalhos

desta natureza foram desenvolvidos no Brasil por PLATA tf alil [ 3 ] , SALATI tf

alU [18] e MERCADO [19] . Nestes trabalhos foram determinados os seguintes

parâmetros: a possível mistura de iguas de duas origens di ferentes, a l oca l i -

zação de recarga dos aqüíferos estudados, a idade das ãguas subterrâneas (es-

t imat iva) , a drenagem de ãguas subterrâneas para certos r ios e outros parâme-

tros hidrogeolõgicos correlatos, de certas regiões brasi leiras estudadas.

Neste mesmo campo de aplicações, hã em outros países um número grande

de trabalhos que foram desenvolvidos por von BUTTLAR & WENDT [20],BROWN [21] ,

ERIKSSON [22] , GILETTI tf alU [23] , SELLSCHOPP [24], TANAKA [25] , DINCER

[26] , HASKELL tf aLU [ 27 ] , ABDULLAEV tf aLU. [28] , DAVIS tf aLU [29] , MOOK

[30], BAINBRIDGE tf aLU [31] e CARSLTON tf aLU [32], entre outros. Hã ou-

tros trabalhos relativos a outras aplicações como a determinação da concentre

ção de t r í t i o no vinho, pré e pos bombas termonucleares, e suas comparações,

realizada por TAKAHASHI tf aLU [33]; interconexões entre poços profundos,tem

pos de t râns i to , velocidades de fluxo e capacidade de estocagem de aqüíferos

em terremos kársticos desenvolvidas por BURDON tf aLU [34] ; comparação de i -

dade de ãguas determinadas pelos métodos do t r í t i o e do carbono-14, por

MÜNNICH tf aLU [35]; porosidade efetiva de aqüíferos através do f luxo radial

de ãguas subterrâneas, por HAZZAA aí OJUUL. [ 36 ] ; participação da água de chuva

no f luxo de um r io durante uma enchente, por CROUZET tf aLU [37 ] ; duração de

determinadas circunstâncias de poluição (através do t r í t i o e outros radioisõ-

topos do ar e da água), por ANDREEFF tf aLU [38 ] ; determinação da parcela de

fluxo de t r í t i o gerado em reatores nucleares, por correntes superf ic iais e

por i n f i l t r ação , por BARRY tf aUÁ. [39], e misturas de ãguas superf ic ia is dos

oceanos dos dois hemisférios e tempo de residência do t r í t i o na estratosfera,

por LIBBY [40] , dentre outros.

"1
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FONTES & FRITZ [41] apresentam os resumos do Simpósio de Técnicas Iso-

tõpicas na Hidrologia de Sguas Subterrâneas do ano de 1974 realizado pela A-

gincis Internacional de Energia Atômica, afirmando que a maior parte das d is -

cussões do citado simpósio foram relat ivas a isõtopos ambientais aplicados a

estudos de processos de in f i l t ração , origem e fluxo de águas subterrâneas e

de sistemas geotirmicos.

Dado ao grande potencial de aplicação em hidro logia, a Agência In ter -

nacional de Energia Atômica (AIEA) e a Organização Mundial de Meteorologia

(OMM), em 1961>iniciaram um programa mundial de coleta de águas pluviais e a

determinação de isõtopos ambientais (3H, XI*C, 2H e 1 8 0) . 0 objetivo deste

projeto é fornecer informações básicas aos pesquisadores que usam a água como

um traçador, através do 3H, 2H e 1 8 0 , nas soluções de seus problemas [17] .

Tais resultados são publicados pela Agencia Internacional de Energia Atômica

através de seus Relatórios Técnicos com o t i t u l o de "Environmental Isotope Da_

t a : World Survey of Isotope Concentration in Prec ip i ta t ion" .

Além das aplicações do t rT t i o na hidrologia muitas pesquisas são f e i -

tas no campo da meteorologia e oceanografia. Em m&te.ottologla. investigam-se

misturas ve r t i ca is , a origem da água em certas massas de ar , a interação en-

t r e a estratosfera e a troposfera e outros problemas correlatos. Em oczano-

gML&La há possibilidades de aplicações em pesquisas dos processos de misturas

abaixo e acima da l inha terrcoclina, traçamento de correntes* determinação do

tempo de residência nas bacias oceânicas e outros problemas correlatos [17 ] .

Pesquisas desta natureza foram desenvolvidas por (JSTLUND & MASON [42 ] ,

MASON [43] , ÔSTLUND. [44] (em meteorologia) e pelo "Lamont-Doherty Geological

Observatory" da Universidade de Columbia-USA [45] (em oceanografia),dentre ou

t r os .

Há no mundo todo, cerca de 35 laboratórios que se ocupam com análises

de t rT t i o em águas naturais, lançando mão das várias técnicas de enriquecimeji

to e medição existentes [46].

- 13 -



2. OBJETIVOS

O presente trabalho tem por objetivos fundamentais a implantação e ins_

tal ação de um laboratório de analise de trítio ambiental fazendo uso da técni_

ca da espectrometria de cintilação líquida na análise de amostras de águas nâ

turais (superficiais e subterrâneas) previamente enriquecidas em trTtio por

eletrõlise, através dos seguintes passos:

a) testar experimentalmente o sistema de análise (enriquecimento ele-

trolítico e contagem por cintilação líquida), verificando seu com-

portamento por intermédio do levantamento das suas principais cara_ç

terísticas reais de funcionamento (características de trabalho);

b) verificar e estabelecer a reprodutibilidade dos resultados apresen-

tados pelo sistema de análise;

c) com base nos níveis atuais de trítio presentes nas águas naturais

de nosso hemisfério, verificar que o sistema possibilita realizar

análise de trítio nas referidas águas com boa precisão; e finalmen-

te,

d) estabelecer uma metodologia de trabalho (rotina de análise) satisfy

tõria, a fim de que o laboratório seja mantido em funcionamento na

coleta de muitos dados que serão utilizados no futuro.

As justificativas dos objetivos acima traçados, podem ser encontradas

no fato do Brasil possuir um número altamente insuficiente de dados de trítio

com relação ã sua vasta área territorial e ao número pequeno de laboratórios

de análise de trítio existentes e que atualmente estão em franca atividade e,

também, do potencial das aplicações de tais dados nas soluções de problemas

de, as vezes, elevada importância. Por outro lado, as tendências atuais da

Agência Internacional de Energia Atômica (A.I.E.A.) e Organização Mundial de

Meteorologia (O.M.M.) é não mais centralizar as coletas e análises das amos-

tras, mas somente os dados finais, ficando a cargo dos países membros, o pro-

cessamento analítico das referidas amostras. A finalidade de fornecer o teor

de trítio das águas pluviais do Estado de São Paulo para uma possível compara

ção com os demais estados do Brasil, também deve ser enfatizada, pois ate en-

tão, não havia sido possível a sua realização.



3 . SISTEMAS USUAIS VE ANALISE VE TRÍTIfl EM ÁGUA

O primeiro trabalho de determinação de trTtio natural em água foi de-

senvolvido no ano de 1951 por GROSSE, JOHNSTON, WOLFGANG & LIBBY [47]; as a n |

l ises foram feitas por contagens a gás de amostras de água pri-enriquecidas

por e le t rõl ise .

A partir desta data, muitos outros trabalhos foram desenvolvidos fazeji

do uso de novas técnicas de concentração e de contagem de trTtio em água.

3 . 1 . Si&tomaA UÓUOCÒ d& EnfU4u.tdme.nt0 [Sí&temaA de. Concenftação).

Os principais métodos de enriquecimento ou concentração de trTtio são

a eZíüiõtiòe. e a di^mão -i£*nu.ca. Outros métodos como a cAomatogíia^ia a gcu>

e a deAtilação não são correntemente empregados e necessitam ainda de consid£

rãveis aprimoramentos para se tornarem competitivos com a eletrõlise e a difu

são térmica [9].

3 . 1 . 1 . En/Uquicmznto poK El&tfiõtü>&

0 enriquecimento ou concentração de trTtio por decomposição eletrolTti_

ca da água jã e conhecido há muitos anos; Rutherford e Aston já usavam este

processo na tentativa de detectar o trTtio em água pesada, através da espec-

trometria de massa hi aproximadamente 40 anos atrás [48],

0 conteúdo da trTtio no hidrogênio gasoso resultante da e le t rõl ise da

água é menor do que 1 água remanescente, e au cabo de algum tempo de e le t rõ-

l i se a concentração a trTtio deste volume de água não-eletrolisado será

maior que a sua concei ração original . Este fenômeno é atribuTdo ao zizÁXo l

AotÓpLco que afeta as locidades das reações quTmicas de evolução de hidrogji

nio e oxigênio que ocor m nos eletrodos da célula e le t rolTt ica . [9] . 0 etfet

to liotópico é baseado n; diferença de massa entre o prõt io, deutério e trT-

t io (razão de massas 1:2:3), sendo que o mecanismo de evolução de qualquer um

dos três isÕtopos na forma gasosa i o mesmo. Há apenas diferenças nas veloci_

dades das reações de evolução do H2, HD ou D2 e HT ou T2 durante a e l e t rõ l i -

se , sendo que a do primeiro é maior que a do segundo, que por sua vez é maior
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que a do terceiro [49]; ou ainda, a mobilidade do Ton H2TO
+ na difusão atra-

vés da camada superficial do eletrodo é menor que as mobilidades dcs outros

Tons (H2D0
+ e H30+) [50]. Isto,acarreta então um enriquecimento em tntio da

referida amostra de água.

Se np, nQ e iv são os números de moles de prõtio, de deutirio e de

trvtio de um volume inicial (V.) de uma amostra de água que está sendo eletro

lisada, estas quantidades estão relacionadas segundo a equação

dnr dnP dn.
= a (1)

onde o e e são os úatoizA de. &e.p<via.ç.ão do deuterio e do tntio com respeito

ao prõtio respectivamente [51]. Estes fatores são definidos como as razões de

números de átomos dos isõtopos nas fases gasosa (hidrogênio que evolue) e li_

quTda (água mais eletrólito) que existem na eletrõlise da água, ou seja

(2)

6 = (3)

onde n p, n^ e n T representam o número de átomos de prõtio,deuterio e trítio

nas específicas fases.

A equação (1) poderá ser integrada entre as condições iniciais V^n^p,

n D, n T ) e finais V^(n p, n D, n T ) , considerando que: n p » n D » n T > supondo

que o volume molar de H20 e D20 são iguais e usando a e B como o valor

médio dos fatores durante a eletrõlise, chega-se ã equação (4).

e a concentração inicial e final de trTtio T^ e T f respectivamente são dadas

por

*i
1- 1

Ti
(5)
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quando se assume que não houve perda de água por evaporação ou arraste mecãni_

co ("spray"). 0 parâmetro Tf/T.. Í conhecido como o iatoK de zrvUqu.e.cÀme.nto

ou de concentração, que é a relação entre concentração de trTtio na amostra

final (após a redução de volume) e concentração de trTtio na amostra inicial.

Para uma redução de volume de 15 vezes (V.j/Vf = 15) e um valor tTpico para e

igual a 12, Tf/Ti é igual 12 [9],

0 iaton de •s>&pcuiaq.ão 8 entre o trTtio e o protio i afetado por vá-

rios fatores, dentre eles, podem ser citados: material do eletrodo, natureza

da superfTcie do eletrodo, sobrevoltagem, densidade de corrente elétrica, pre

sença de impurezas no eletrõlito, natureza do eletrÕlito, tempo de eletrõlise

e temperatura [9,52].

BOCKRIS & SRINIVASAN [53] estudaram os mecanismos de evolução catõdica

do hidroginio através dos fatores de separação existentes entre o prõtio e o

trTtio para vários metais em solução ai calina com uma densidade de corrente

igual a 10"2A.cm"2 na eletrõlise. Os valores médios para o citado fator para

a Pt e o Ni como eletrodo em solução 0,5N de NaOH são respectivamente: 15,3 ±

0,8 e 4,l±0,3. Isto mostra a dependência que o fator B tem com respeito

ao metal do eletrodo.

LEWIS & RUETSCHI [54] determinam a dependência do fator de separação e

letrolTtica entre o prõtio e o deutério com respeito ao potwcLal, mate/üjaüL e

potwòídode. da. iupeA^Zcie. do el&tKodo. Para o primeiro caso, quanto mais nega_

tivo o potencial cio eletrodo, menor o fator de separação. 0 potencial, no

qual aparece um máximo no fator de separação, depende do material do eletro-

do, para o segundo caso. E para o último, eletrodos de metais porosos apre-

sentam fatores de separação com 10 a 100% menor que para os eletrodos confec-

cionados com os mesmos metais com superfTcie lisa.

Diversos metais e ligas são empregados na fabricação do anodo e catodo

das células eletrolTticas:

a) Mí-Fe, pelos autores [8,51,55-59] e pelos laboratórios de Israel,

SuTça e Los Angeles [9].

b) Aço inoK-aço doce, pelos autores [60-63,67,68] e pelos laboratórios

franceses "Bureau de Recherches Géologiques et Minières", CEA

Grenoble e Faculte des Sciences de Bordeaux, mais os laboratõ-
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rios de Nova Zelândia e La Jolia [9].

c) M-c-aço doca, pelos autores [48,52,64] e pelo laboratório de Was-

hington [9] .

d) N-i-aço Inox, pelos laboratórios de Saskatoon, CEA Saclay e índia

e) Aço inox-aço-lnox, pelo laboratório de Saskatoon [9].

f) Hl-Hl, pelos laboratórios do Japão e de Los Angeles [9].

As células eletrolíticas são construídas de duas maneiras: numa delas,

os eletrodos são placas paralelas de metal ou liga metálica e o recipiente da

amostra ê de vidro [8,48,51,52,55,56,59,64,68 e os laboratórios de Saskatoon,

CEA Saclay,Israel, Japão, Nova Zelândia, SuTça e Washington [9]]; na outra;

os eletrodos são cilindros concêntricos e o recipiente da amostra i o eletro-

do externo, o catodo [56,57] ou o anodo [60-62,67 e os laboratórios franceses

citados anteriormente, mais o laboratório de La Jolla [9]].

Este último tipo de célula eletrolTtica apresenta vantagens na refrige

ração e na resistência ao manuseio, pois o metal permite uma troca térmica

mais eficiente e e mais forte, mas apresenta problemas de isolamento elétrico

entre as células. Se convenientemente isoladas, hã uma diminuição na sua coin

dutividade térmica, ou seja, hã uma diminuição na troca térmica com o banho

refrigerante. As células (sem isolamento) são então colocadas em banhos re-

frigerantes individuais (com algo de "anti-freeze" para não formar gelo) ele-

tricamente isolados uns dos outros [9,60].

As células são normalmente ligadas em série, entretanto, THEODÜRSSON

[57] faz esta ligação em paralelo, podendo assim remover uma célula quando ne_

cessãrio sem perturbar as demais,

ZUTSHI & SAS-HUBICKI [63] submetem o catodo de aço-doce a um pri-trata

mento de fosfatização pelo qual o metal apresenta uma fina camada de fosfa-

tos; obtendo, assim, melhor reprodutibilidade no fator de enriquecimento e

maior fator de recuperação de trftio do que quando se processa a eletrólise

com catodo sem pré-tratamento de fosfatização. Isto prova a dependência dos

citados parâmetros sobre a natureza da superfície dos eletrodos.

A densidade de corrente elétrica deve ser mantida baixa para minimizar

1
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o aquecimento da amostra. Usa-se densidade num intervalo de £0-500 mA.cm"2

[9]-

A fim de evitar uma possível contaminação da amostra, a solução de el£

trõlito ê feita pela adição de peróxido de sódio (Na202) na amostra de agua e

este converter-se-ã em hidróxido de sódio (NaOH) [8,56,58-62,67,68 e mais os

laboratórios franceses citados anteriormente, Islândia, SuTça, La Jolla, Los

Angeles e Washington conforme [9]]. Esta técnica do uso de Na2O2 evita a in-

trodução indesejável de trítio que pode estar presente na hidroxila das molé-

culas dos hidróxidos de sódio ou potássio, quando estes eletrólitos são adi-

cionados ã amostra, como fazem os autores [8,48,51,52,55,56,64] e mais os la-

boratórios de Saskatoon, CEA Saclay, índia, Israel, Japão e Nova Zelândia ci-

tados em [9]. Theodõrsson, como cita CAMERON [9], utiliza carbonato de potás^

sio (K2C03) para o primeiro estagio da eletrõlise.

Para evitar a corrosão dos eletrodos, a concentração de eletrólito de-

ve estar entre 1% e 20% durante a eletrõlise [9,51,55] ou 0,5% a 25% [58].

0 fator redução de volume é estabelecido em função do grau de enrique-

cimento necessário, que i fixado com base no teor de trTtio previamente esti-

mado da amostra em questão, e finalmente do equipamento e técnica de medição

disponíveis. Portanto, para o caso onde baixa redução de volume é requisita-

da, a eletrõlise será feita de uma sõ vez, sem adições periódicas ou

continuas de amostra, com células relativamente pequenas [8,60-62,67 e os la-

boratórios franceses citados anteriormente, mais os laboratórios de Israel e

da SuTça [9]]. Por outro ladoí quando se fizer necessário grande redução de

volume, a eletrõlise poderá ser feita de uma sõ vez também, numa célula de

grande capacidade [58,68 e nos laboratórios de Saskatoon, India, Japão, Nova

Zelândia, La Jolla e Los Angeles como indica CAMERON [9]]; ou através de red£

ções parceladas do volume de amostra usando células eletrolíticas cada vez me

nor [55], ou através de célula de pequena capacidade que permita realimenta-

ção (recarga) periódica da amostra [51,59 e o laboratório de Washington cita-

do por [9]], ou através de recarga continua de amostra [48,57,64]. Este ülti_

mo método é vantajoso sobre os outros pois não há necessidade de se retirar a

amostra, >destilã-la e readicionar eletrÕlito; passos esses que causariam, na
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certa, problemas de contaminação [9] e tambim diminuiria o fator de recupera-

ção de trTtio [48].

Quando o perõxido de sõdio (Na2O2) reage com a água (amostra) para fo£

mar hidróxido de sõdio (NaOH), hã a possibilidade de que o átomo de hidrogê-

nio da hidroxila seja um trTtio, o que diminuiria a concentração de trTtio o-

riginal da amostra (ou produziria um efeito isotõpico). Para contornar este

problema, muitos laboratórios e pesquisadores neutralizam o NaOH da amostra

enriquecida antes de processar a sua destilação final. Tal neutralização é

feita com C02 gasoso borbulhado na amostra que leva o hidróxido a carbonato

de sódio (Na2C03) e água, que serã,então, totalmente destilada [51,59 e os "U

boratõrios de Saskatoon, Japão, Nova Zelândia, SuTça, La Jolla, Los Angeles e

Washington citados por CAMERON [9]]. Outra técnica de neutralização é atra-

vés de nitrato de chumbo (Pb(N03)2) que reage com o NaOH produzindo hidróxido

de chumbo (Pb(OH)2 que i decomposto termicamente (150°C) em monõxido de chuin

bo (PbO) e ãgua, que é então recuperada [8,68]. As técnicas de neutralização

servem, também, para se evitar a corrosão dos balões de vidro na destilação

final [9], Entretanto vários laboratórios destilam a amostra sem neutraliza-

ção. Esta técnica parece realmente ser mais prática e rápida [48,55,57,60-62,

64,67 e os laboratórios franceses citados neste mesmo capTtulo, mais os labo-

ratórios CEA Saclay, India e Israel, conforme [9]].

SAUZAY & SCHELL [61] mostram que existe uma dispersão maior de radioa-

tividade quando se mede, após a destilação, uma amostra de ãgua tritiada com

NaOH, do que uma solução padrão não destilada (livre de NaOH).

Com o objetivo de recuperação quantitativa da amostra e minimização do

fracionamento isotõpico na destilação final, esta é feita, então, por alguns

pesquisadores diretamente na própria célula de enriquecimento através de alg£

mas modificações ou adaptações, de tal forma que o destilado é recuperado em

98-99% [8,51,59], Desta forma mede-se o volume final muito precisamente atra

vês da pesagem da amostra recuperada. Uma outra maneira menos precisa de me-

dição e recuperação do volume final da amostra é a retirada da amostra da cé-

lula eletrolTtica através de uma pipeta e uma destilação 5 vãcuo em equipameji

tos clássicos de laboratório, o que é feito pelos demais pesquisadores cita-

dos.

- 20 -



Com base no equivalente eletroquTmico do hidrogênio, sabe-se que para

a decomposição eletroiTtica de Ig de ãgua em seus componentes gasosos são ne

cessãrios 2,96 A.h. Portanto, o tempo de uma eletrõlise de um estágio apenas

depende do volume inicial de amostra e da corrente elétrica que passa pela cj_

lula eletroiTtica. Este tempo» se longo, favorece mais a evaporação da ãgua,

o que evidentemente afeta o áatoi de. recuperação cie tnltto. Uma redução de

volume de 250,0 nl para 15,0 ml ê conseguida ao cabo de aproximadamente 5 (cin_

co) dias de eletrõlise a uma corrente elétrica de 5A.

A eletrõlise é normalmente interrompida quando vencer o tempo previsto

para obtenção do fator redução de volume desejado com base em 2,96 A.h/ml de

amostra, isto é, quando acumular o total de A.h. previstos no acumulador de

A.h [67], Entretanto, outros fatores como evaporação e arraste mecânico

("spray") contribuem indesejavelmente para a citada redução de volume e, en-

tão,a carga elétrica total experimental, que se deve passar na célula para a-

tingir o fator redução de volume fixado, é um pouco menor que a carga elétri-

ca total teórica calculada com base nos 2,96 A.h/ml de amostra. Trabalhando

com células cilíndricas concentricas netãlicas, THEODO*RSSON [57] não tem pro-

blemas com a interrupção da eletrõlise no ponto em que o fator de redução de

volume previsto for atingido, pois, a eletrõlise interrompe-se automaticamen-

te devido ao eletrodo central ser de comprimento tal que quando se atingir o

volume final previsto, o nível da amostra estará imediatamente abaixo do ní-

vel do eletrodo.

Valores altos de recuperação de trítio como 90% são obtidos em redução

de volume de 15:1, entretanto, o valor mais típico é 80% dando um fator de e^

riquecimento entre 12-15 vezes [9,57].

A influência da temperatura sobre o fator de separação dos isõtopos do

hidrogênio, na eletrõlise da ãgua em meio alcalino, sobre um catodo de aço-d£

ce foi estudada por ROY [52]. Hã, realmente,uma acentuada diferença no valor

do ÍOXOK de. òzpa/uiç.ão do futio com respeito ao prõtio ( B ) . Para 0,5° C e

22,5°C os valores médios de B são respectivamente 31,8±1,3 e 24,9+1,0. 0 a£

tor determina um sistemático aumento no iaJtoh. de. 6e.panaç.ão para os três siste

mas H-D, H-T e D-T (a, s e y respectivamente) com a diminuição da temperatura

da amostra e expressa este efeito como uma energia de ativação de Arrhenius.
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Para LEWIS & RUETSCHI [54] o fator de separação do sistema H-D decai com o

aumento da temperatura de U/°C no intervalo de 30 a 50°C.

A medição do iatoK de. e.ntu.qu.e.cÃmento obtido numa eletrõlise pode ser

feita por dois métodos diferentes. Um deles.empregado originalmente por Libby,

determina o fator de enriquecimento de trítio através da medida da concen-

tração de deutério na amostra final por espectrometria de massa. Bainbridge,

como cita CAMERON [9], foi o primeiro a usar um outro método, onde o fator de

enriquecimento de trTtio é medido diretamente numa eletrõlise, na qual, pelo

menos, duas ou três células eletrolíticas são carregadas com amostra com um

teor de trTtio relativamente alto e previamente conhecido. Como um conjunto

de células apresenta, aproximadamente, o mesmo fator de enriquecimento, é poŝ

sTvel, então, determinã-lo p*ara as amostras desconhecidas através da medida

da concentração de trTtio da células monitoras, após o enriquecimento por e\e

trólise. Este segundo método é vantajoso com relação ao primeiro, uma vez

que não hã a necessidade da medição da concentração de deutério. Uma tercei-

ra maneira de medir o fator de enriquecimento de trTtio e conseguido quando

se usa célula eletrolTtica do tipo de Ostlund [8,51,59], pois o voluma final

de amostra enriquecida é precisamente medida através da pesagem do destilado

na própria célula de enriquecimento. 0 fator de separação e é constante o

bastante, para se estimar o fator de enriquecimento pelos volumes inicial e

final da amostra. Não hã diferenças significativas na precisão obtida para o

fator de enriquecimento nos três métodos citados, todos girando em torno de

±5%, sendo que o emprego por parte dos laboratórios de trTtio é bem maior pa-

ra os dois primeiros métodos do que para o terceiro [9].

3.1.2. Entiqu&càn&yvCo poK VL^UÂÕLO Tzmi.ua

0 inTcio da aplicação desta técnica, para separação de isõtopos gaso-

sos, data de 1939, pelos seus próprios idealizadores CLUSIUS & DICKEL [65].

Existem dois tipos de colunas de difusão térmica para enriquecimento

de trTtio. Um deles é constituTdo de dois cilindros concintricos, sendo que

o interno é aquecido e o externo ê resfriado. No outro tipo, o cilindro in-

terno (aquecido) é substituTdo por um fio metálico. A mistura gasosa (H2 e
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HT), que vai ser submetida ao enriquecimento isotõpico, e colocada no espaço

anelar entre os cilindros (ou entre o cilindro e o fio para o segundo tipo de

coluna).

0 princípio de funcionamento dos dois tipos é o mesmo e ate certo pon-

to bastante simples. A difusão térmica faz com que as moléculas leves movam-

-se em direção a parede do cilindro central (aquecido) ou o fio (aquecido) e

sofram aí, urna corrente de ccnvecção ascendente, sendo transportadas para a

parte superior da coluna. Um processo similar ocorre com as moléculas pesa-

das da mistura gasosa, que no transcorrer de algum tempo ocuparão a base da

coluna. Hã então um gradiente de concentração ao longo da coluna e, por cau-

sa dele, tem início um processo de misturamento das massas gasosas. Este coe

ficiente de misturamento afeta realmente o enriquecimento pretendido.

Segundo Jones e Furry, como cita VERHAGEN [66], o transporte da espé-

cie isotõpica estudada ac longo do eixo vertical z de uma coluna de difusão

térmica pode ser expressada teoricamente pela equação

= He - K(dc/dz) (6)

onde T e o citado transporte em g.s-1í H é o coeficiente de transporte da

difusão térmica (H é função da constante de difusão térmica (a), que por sua

vez e função das massas das espécies isotópicas presentes na mistura gasosa),

c é a concentração do isõtopo estudado (c«l), K é o coeficiente de transpor^

te do misturamento total e dc/dz é o gradiente de concentração que existe ao

longo do eixo z da coluna. Quando os fenômenos de separação e misturamento

das espécies isotópicas entrarem em equilíbrio, o transporte x da equação

(6) sera igual a zero e o fator de separação de equilíbrio q sera dado por

qe = exp(HL/K) (7)

onde L é o comprimento total da coluna de difusão térmica [66,69,70].

Trabalhando-se com uma coluna simples (um estágio apenas), haverá a ne

cessidade de alto tempo de relaxação (t ), para se obter um fator de separa-

ção alto entre osisotõpos estudados. 0 tempo de relaxação (t ),que é função
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do comprimento da coluna (L), i o tempo que caracteriza a aproximação ••• fa-

tor de separação de equilíbrio (q g). Portanto, se este tempo for muito ilto,

o método torna-se imprãtico [66]. Este problema, segundo Jones e Furry, como

cita VERHAGEN [66], é contornado trabalhando-se com um sistema de vários está

gios, onde nos primeiros existam granda transporte inicial do isõtopo em estu_

do (He alto) e nos finais existam pequenas variações na massa do isõtopo por

unidade de comprimento de coluna de difusão (u). Os mesmos pesquisadores mos_

tram que uma produção eficiente do gás enriquecido é obtida quando o fator de

separação i a raiz quadrada do fator de separação de equilíbrio (qQ),e as con

dições, para se conseguir tal produção, são aquelas citadas anteriormente.

VERHAGEN [66] fez um estudo comparativo entre um sistema de um estágio

apenas composto de uma coluna de tubos concêntricos e um outro sistema de

dois estágios composto de uma coluna de tubos concintricos e uma coluna de

fio metálico. Ambos sistemas são alimentados pelo hidrogênio produzido na

reação da amostra de água com magnésio metálico ã 600QC num recipiente prõ-

pio de aço inõx. Este gás entrara na coluna de tubos concêntricos, com uma

velocidade de fluxo de 350 ml/min; este fluxo garante ótima eficiência de se-

paração dos isõtopos. Deste primeiro estágio, o gás é circulado e entra no

segundo estágio que i uma coluna de fio metálico (para o segundo sistema cita

do anteriormente). Passa, então, por um purificador de palãdio-prata,para rê

tirar contaminações pesadas (como o ar) e é bombeado para um recipiente para

para armazenagem. Para o primeiro sistema, o gás que sai do primeiro e único

estágio de enriquecimento (coluna de tubos concêntricos) ê bombeado diretameji

te para um recipiente de armazenagem (a filtração das impurezas pesadas tor-

na-se impraticável devido ao alto transporte - alta velocidade de fluxo - que

ocorre com este tipo de coluna). Os resultados deste trabalho estão na tabz-

la. 3.1.

Como ss vê, o sistema de dois estágios possibilita um enriquecimento

muito maior do que para aquele de um estágio apenas, embora num tempo de ope-

ração dobrado. 0 primeiro sistema é mais adequado para análises de rotina de

amostras,cujas concentrações estão acima de 2 U.Í., enquanto que o segundo,

como possibilita um enriquecimento muito maior, ê empregado para amostras com

teor de trftio muito menores que 2 II.T.
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TABELA 3.1.

Estudo comparativo de diferentes sistemas de enriquecimeti

to de 3H por difusão térmica, segundo VERHAGEN [66].

Tipo de

Coluna

T.C.

T.C./F.M

Número de

Estágios

1

2

Fator de Enri

quecimento

6,2

68

Tempo de opjí

ração (h)

4,5

8

V(1)CNPT de

H2 enriqueci^

do

10

1

Fator de

Recupera-

ção de 3H

~ 50%

~ 50%

T.C. = tubos concentricos; F.M. = fio metálico

0 mesmo pesquisador [66], referido anteriormente, também comparou os

fatores de enriquecimento obtidos operando com o sistema de um estagio, com

alimentação estática da coluna e com diferentes velocidades de fluxo. 0 fa-

tor de enriquecimento médio obtido e maior quanto menor o fluxo, embora o tein

po de operação seja cada vez maior também. Fica evidenciado que a alimenta-

ção estática não ê" a melhor, comparada com a alimentação com fluxo. Intrinsj_

camente ha um grande aumento no tempo de relaxação (t ) quando se opera esta-

ticamente.

RAVOIRE ei OJUUL [70] trabalham com um sistema de enriquecimento compos_

to por colunas do tipo fio metálico, arranjadas em uma cascata de dois está-

gios (várias colunas ligadas em paralelo); o primeiro estágio com cinco colu-

nas em paralelo e o segundo uma coluna apenas. 0 gás hidrogênio é gerado de

uma maneira diferente e original. A amostra de água sob a forma de vapor é

passada em contra-corrente com hidroginio morto (praticamente livre de t n -

tio), que i circulado no sistema. Então, sob forma de vapor e a altas tempe-

raturas (cerca de 1000°C) há a reação de troca do átomo de hidroginio pelo de

trítio

HTO(u) + H2(g) t H20 + HT

A corrente de hidroginio enriquecido em trítio passará, então, pela cp_

luna de difusão térmica. Ao sair do segundo estágio, o hidrogênio apresenta-

rá um enriquecimento de 160 vezes ao cabo de 40 horas de operação.
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A Universidade de Heidelberg - Alemanha, segundo citação de CAMERON

[9], possui um sistema de duas colunas de difusão do tipo eilíndrica/fio metf_

lico com cerca de 2m de comprimento e um recipiente para estocagem com 10£ de

capacidade, conectado em serie por um tubo de convecção térmica (opera de mo-

do estático, ié, sem fluxo). A coluna cilíndrica Í de vidro, resfriada ã

água, meCe 3,8cm de diâmetro na parte superior (pobre em tntio) e 2,0cm de

diâmetro na parte inferior (rica em trítio) e apresenta uma capacidade de 15£

de H2 sob pressão aproximadamente atmosférica. 0 fio metálico central tem

0,08cm de diâmetro e é aquecido ã 500°C por corrente elétrica alternada

0,7KW. Num tempo de operação igual a 20 horas, a primeira coluna conterá

88±1,5% de trítio (fator de recuperação igual a 88±1,5%). Este sistema pos-

sibilita enriquecimento de trítio em hidrogênio por um fator de cerca de 10,

com um rendimento de 1S4£ de hidrogênio nas C.N.P.T.

3.1.3. Bn/UquícÂjn&nto pon. C<xomcLtOQKa.{yLa. a. Ga&

0 enriquecimento de trítio por cromatografia tipo gãs-sõlido i possí-

vel devido a adsorção e retenção diferencial das diferentes moléculas,que com

põem a mistura gasosa (H2, HD, D2 e HT) sobre colunas cromatograficas sóli-

das.

BOROWITZ & GAT [71] usam esta técnica para enriquecimento de trítio em

hidrogênio gasoso, através da eluição de um fluxo de gás hélio ã temperatura

de ar líquido em coluna de Oxido de alumínio e ferro. Os resultados da elui-

çao dos isòtopos do hidrogênio foram analisados por uma micro câmara de ioni-

zação (para o HT) e por medidas de termocondutividade (para H2,HD e D z ) , após

combustão do hidrogênio num forno com CuO, sendo que a atribuição dos picos

das espécies isotõpicas apropriadas foi feita por espectrometria de massa. Os

mesmos pesquisadores concluem que o método pode produzir alto enriquecimento

e alta recuperação de trítio. 0 hidrogênio é gerado pelo mesmo processo des-

crito por RAVOIRE et aUÁ [70].

Através da cromatografia gás-sÕlido e de uma técnica que combina elui-

ção e deslocamento em colunas de peneiras moleculares 5A resfriada a tempera-

tura do nitrogênio líquido e usando o hélio como gás carregador,CRESPI &
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PERSCHKE [72] obtim um fator de enriquecimento igual a 17, com 200 ml de amos_

tra gasosa (hidroglnio nas CNPT) e 100S» de rendimento. 0 hidrogênio é obtido

por redução da ãgua sob forma de vapor em magnisio metálico aquecido a 600°C.

Um dos problemas associados a esta técnica de enriquecimento ê o possT^

vel fracionamento isotópico, que ocorre no processo de redução da ãgua a hi-

drogênio gasoso, que seria evitado usando-se o primeiro processo de produção

de hidrogênio, citado anteriormente; um outro problema é a complexidade expe-

rimental do método, fazendo com que se lance mão dele apenas em casos que ha-

ja a necessidade de alto e preciso enriquecimento e recuperação de trítio da

amostra em questão [71].

3.1.4. EntUqu.zcime.nto pon.

0 enriquecimento em trítio por destilação através de uma coluna fra-

cionada sob pressão reduzida e possível, porque existe diferença na pressão

de vapor da ãgua ordinária (H20) para a pressão de vapor da ãgua tritiada

(HTO) (a pressão de vapor da primeira Í maior que a da segunda) [73,74]. Isto

torna possível então o fracionamento isotõpico, pois a H20 evapora mais facij[

mente que a HTO.

0 método ê pouco empregado devido ao equipamento volumoso e sofistica-

do e ao alto tempo de operação que requisita.

Este método foi investigado originalmente por DOSTROVSKY [75]. Os re-

sultados obtidos por SMITH & RAWSON [73] indicam a extração de 97,5% do trí-

tio presente em 1200 ml de água e um fator de enriquecimento de 6,3 vezes,num

período de 28 dias. Entretanto, o método apresenta variações na reprodutibi-

1 idade do fator de enriquecimento com o tempo.

3.2. SiAtomcu> UiuaUA de Me.cit.cac (Contagem)

Os métodos empregados na contagem de baixos níveis de trítio, que en-

contram um número grande de seguidores, são: a cintilação líquida (através do

benzeno e ãgua tritiada) e os contadores gasosos (que operam nas regiões Gei-

ger e proporcional). Outros métodos, como os que utilizam câmaras de ioniza-
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ção, de neblina ou de bolhas, podem ser usados, mas esbarram em algumas sé-

rias dificuldades operacionais ou ainda estão em desenvolvimento, segundo

CAMERON |9|.

3.2.1. Contadoite Ga-i OÒ oò

Grande parte dos trabalhos de determinação de concentração baixa de

trítio, encontrados na literatura, são realizados por processos que usam con-

tadores gasosos, que operam nas regiões Geiger e proporcional, sendo que,o új[

timo encontra um maior número de adeptos [9].

Basicamente, estes contadores são constituídos de um fio metálico (ano

do) centralizado isoladamente num cilindro metálico (catodo), o qual é preen-

chido com um certo volume do gas da amostra e gás de "quenching", sob pressão

relativamente baixa. A este sistema i aplicado uma diferença de potencial ca_

racterTstica da região de tensão a que se pretende operar, que será tambim

própria do tubo de contagens.

Sabe-se que: quando uma partícula carregada, emitida pelo gãs da amos-

tra no interior cio tubo de contagens, atravessa a massa gasosa, provoca a io-

nização de um determinado número de moliculas devido ao choque com as mesmas.

Este fenômeno cria um Ton positivo e um elétron, que serão, convenientemente,

coletados nos eletrodos do tubo. Este par iõnico coletado i, portanto, a conn

provação da emissão de uma partícula carregada pela amostra. A carga elétri-

ca, que aparecer nos eletrodos, causará o aparecimento de um impulso AV,que é

igual a carga elétrica Q dividida pela capacitãncia C do sistema. Este im

pulso (sua altura) será diretamente proporcional a carga elétrica coletada

nos eletrodos, que depende do número de pares iÕnicos produzidos no detetor,

que, por sua vez, será função da energia e do poder de ionização da partícula

carregada emitida pelo gãs da amostra.

Ambos contadores, proporcional e Geiger, funcionam ã base da produção

de íons no gãs, separação e coleção dos íons e elétrons por meio de um campo

elétrico aplicado aos eletrodos.

0 gráfico seguinte (^igum. 3.1) mostra a dependência do número total

íons coletados nos eletrodos em função da tensão aplicada, e serve, eviden-

temente, também para explicar o funcionamento dos detetores proporcional e
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Geiger.

Inicialmente, quando não hã tensão aplicada nos eletrodos, os Tons se

recombinam e, naturalmente, não aparecera carga elétrica no capacitor do sis-

tema. Entretanto, com um pequeno potencial aplicado, aparecera a competição,

entre a recombinação e coleção dos Tons nos eletrodos (remoção dos Tons). Au

mentando-se o potencial, a recombinação serã desprezível, isto i, os Tons se-

rão integralmente removidos do tubo de contagens. Nesta região de potencial

entre V! e V2, denominada região da câmara de ionização, o número de pares

iõnicos coletados independe da voltagem aplicada ao tubo, pois as câmaras de

ionização são detetores que operam nesta região de potencial [76,77].

FIGURA 3.1

Curva da dependência do número de Tons coletados nos eletrodos de um conta-

dor gasoso em função do potencial aplicado aos eletrodos.

e

f

"4 "t

TtntSo (V)
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Com o aumento da tensão aplicada aos eletrodos, os elétrur.a produzidos

na ionização primaria adquirem energia suficiente, para ionizarem outras mol^

cuias, ao se chocarem com as mesmas. Então, o número de pares iônicos . esas

rã exponencialmente com o aumento do potencial, sendo que cada elétron ini-

cial produzirá uma avalanche de elétrons, uma independente da outra, que se-

rão coletadas pelo eletrodo central do tubo de contagens. Este fenemeno ê d£

nominado mwUiplicaç.ão ou atnpZL^lcc.ç.ã.0 gmoia. e acontece na região de poten-

cial ente V2 e V3, onde o número de pares iõnicos i proporcional 5 ionização

inicial, ou seja, o impulso produzido, devido ã carga 0 coletada nos eletnD

dos, tem altura proporcional a energia da partícula incidente (ou a ionização

que ela produz). Esta região i denominada i&g-Lão pioponcAonaJt e é nela que

operam os detetores denominados proporcionais ou lineares [76,77],

A região de potencial ente V3 e V^ 5 denominada xe.giã.0 de pnoponciona.-

tidadz Zimitada,um vez que o fenômeno de multiplicação gasosa se intensifica,

havendo interações entre as avalanches de elétrons, uma inibindo a outra. Deŝ

se modo, haverá uma diminuição na taxa de coleção de elétrons no eletrodo ceji

trai, não havendo mais a verdadeira proporcionalidade entre a altura do impuj_

so e a ionização primária [76,77].

Acima do potencial Vij, a carga coletada é independente da ionização

primária que a iniciou. A avalanche de elétrons, que chega ao eletrodo cen-

tral, é apenas iniciada pela passagem da partícula ionizante no gás do conta-

dor. Ela tem contribuições oriundas de outros pares ionicos, que acelerados

pelo alto potencial aplicado,produzem novos pares e que em estado excitado,

ao se deexcitarem emitem fõtons, que arrancam elétrons do catodo por efeito

fotoelitrico;outra contribuição são os elétrons produzidos pelos íons positi-

vos no catodo que,ao produzirem novas avalanches de elétrons secundários,como

no outro caso,têm o mesmo efeito da partícula carregada. Os elétrons em grar^

de número, aglomerados junto ao anodo, formam uma blindagem eietrostãtica e

com isso o potencial aplicado diminue, não sendo suficiente para acelerar os

elétrons, para que ocorra a multiplicação gasosa, cessando, assim,a descarga.

A região de potencial entre V^ e V5 é a >WQAA.O GzAge/i, onde operam os contad£

res Geiger-Müller. Esta região termina a um potencial V5 onde tem início

a descarga contínua, isto e, a potenciais superiores a V5, a região é de du-
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coteja contZnua. [76-78].

Esses contadores de forma cilíndrica são compostos por duas unidades:

uma unidade central, que ê o contador principal (que contem a amostra tritia-

da) e uma outra mais externa, que envolve a unidade central, denominada conta

dor de guarda (ou de anti-coincidência) que opera em anti-coincidência com o

contador principal. A tensão de trabalho varia de 2,0-3,5 KV para a região

Seiger e 2,5-5,5 KV para a região proporcional [9].

Os contadores do tipo HOUTERMANS-OESCHGER [9,60,79-81] possuem uma pa-

rede muito fina (geralmente de plástico aluminizado ou com cobre) entre o co£

tador principal e o de anti-coincidincia, a fim de reduzir as contribuições

ã contagem de fundo ("background") proveniente de contaminações do catodo (p£

Io material que o catodo é feito) e dos elétrons secundários oriundos do prÕ-

prio catodo, pelo efeito fotoelêtrico referido anteriormente. Ss vezes, essa

parede I substituída por uma grade de fios. 0 contador tipo Johnston (Johns_

ton Laboratories, Inc., Baltimore, U.S.A.) [60] apresenta o contador de anti-

coincidincia (anel de anti-coincidincia que trabalha na região Geiger) separa

do do contador principal. 0 contador do primeiro tipo, citado anteriormente,

apresenta um "background" mais reduzido do que o último tipo, porque,como mos_

tram HOUTERMANS & OESCHGER [82] e MOLJK vt atü [83], a redução do "back

ground" e conseguida com a menor quantidade de material colocada entre o con-

tador principal e o de guarda. Entretanto, outros pesquisadores [84 e o lab£

ratõrio da Suicia conforme [9]] blindam o contador central com cerca de 2-2,5

cm de chumbo. Blindagens especiais com materiais pesados (alto número atômi-

co) como ferro, chumbo, mercúrio e outros como a parafina borada (parafina

e ácido bõrico) servem também para diminuir o "background" [9]. Circuitos de

anti-coincidência, que rejeitam as contagens (os pulsos) que aparecem simul-

taneamente no contador de guarda e no contador central, contribuem significa-

tivamente para a diminuição do "background", sendo que, para os contadores

proporcionais, i possível obter-se uma redução ainda maior através de certos

circuitos que rejeitam pulsos que não correspondem ã radiação que esteja sen-

do medida (ou seja, conta-se somente pulsos da região do espectro do trítio)

[9,77]. A contagem de fundo, é na prática, função dos mode" 1 os dos contadores

principal e de guarda, da blindagem empregada, da pressão e tipo do gás de
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contagem, da altitude e localização do contador (estas, quanto ao pridio do

laboratório) [9]. DE VRIES e£ cJULL descrevem os métodos de redução do "back-

ground" e trabalham a nTveis muito baixos, devido empregarem materiais total-

mente isentos de contaminações radioativas para construção dos contadores e

da bl i ndagem [85].

0 volume de amostra, adotado pela maioria dos seguidores deste método,

é de 0,5 a 2,0£ sob pressão de aproximadamente 2 ato, enquanto que os princi-

pais materiais para confecção do catodo (parede do contador principal, são:co

bre, bronze e aço-inõx; e para o anodo, fio de aço-inõx [9]. Os enchimentos

dos contadores podem ser feitos pelo kLdfi.ogêni.0 que provem diretamente do en-

riquecimento por difusão térmica ou por cromatografia gasosa, ou provem da re

dução da água, frente a metais como c Zn, Mg e l), a altas temperaturas (os

quais operam na região Seiger com gas de "quenching" tolueno, etileno, propa-

no, GÜ a mistura argÕnio-metano) [9]. Outros gases para enchimento são al-

guns hidrocarbonetos como o mzXa.no [86], sintetizado a partir da água da aimjs_

tra, empregando o dioxido de carbono, zinco e rutenio como catalisador num r£

ei pi ente de aço inóx; o tiano, que é preparado pelo método de Oeschger combi-

nando hidrogênio com etileno [9], ou combinando o hidrogênio da amostra com o

acetileno [87]; o ptíopano, preparado por Eulitz,. como cita CAMERON [9] ,a pa£

tir do propino (metil acetileno) e hidrogênio da amostra; e, finalmente,o ace.

ZLlwo [88], sintetizado pela reação da água com carbeto de cálcio. Com es-

ses hidrocarbonetos, os contadores operam na região proporcional.

3.2.2. CowbxdoKU de Cintila.çã.0 LZqiUda

Os contadores de cintilação líquida pertencem a classe de contadores,

que tem seu funcionamento baseado na emissão de luz por parte de certas subs_

tincias químicas, que são denominadas eintiladores.

Segundo BIRKS [89,90], o funcionamento de um contador de cintilação 1j_

quida pode ser dividido em cinco etapas consecutivas:

a) absorção da radiação da partícula incidente por parte do cintilador,

b) processo de cintilação propriamente dito, no qual a energia dissipji

da pelo cintilador e convertida em fótons de luminescincia, que são
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emitidos;

c) passagem dos fõtons emitidos para o catodo da fotomultiplicadora do

contador de cintilação líquida;

d) absorção dos fõtons no catodo e, consequentemente, emissão de fõ-

to-elitrons e sua coleta no primeiro dinodo da fotomultiplicadora;

e) processo de multiplicação de elétrons através dos vários dinodos da

fotomultiplicadora, até a saída de um pulso anÕdico.

A amostra tritiada (que possue átomos de trítio incorporados em algu-

mas das suas moléculas),em determinada quantidade, é incorporada diretamente

a um certo volume de solução cintilante (solução de eintiladores orgânicos)

que, basicamente, é composta de um solvente aromãtico (X) e de um soluto pri-

mário aromático fluorescente (Y) (solução binaria). A passagem de uma partí-

cula ionizante (partícula fT do decaimento do trítio) através desta solução

excitará as moléculas do solvente (uma vez que sua concentração é maior que a

do soluto). A excitação acontece pela transferência da energia da partícula

incidente ãs moléculas do solvente. Acontece também, ionização de certas mo-

léculas, que rapidamente recombinam-se com elétrons lentos, resultando em ou-

tras moléculas excitadas [90]• Esta energia de excitação será distribuida eji

tre as moléculas do solvente (X) através de migração, ate que, por este mes-

mo processo, será transferida para as moléculas do soluto (Y) e parte dela,

convertida em fluorescincia do soluto (Y) [90-92].

0 processo de fluorescéncia nos compostos aromãticos (solutos fluores-

centes da solução cintilante) é causado, originalmente, pelos elétrons ir (e-

létrons não localizados) dos anéis benzênicos desses compostos. Quando uma

molécula de um composto aromático absorver radiação ultravioleta, seus elé-

trons ir excitar-se-ão, passando de seus estados fundamentais de energia ã

estados singletes excitados, que por conversão interna, em cerca de IO"13 se-

gundos, decairão para o estado singlete de energia mais baixa. A molécula e-

mite, então,fluorescincia na transição deste estado singlete para o estado

fundamental, com uma z.&i.cÁ.huú.a. (ou pftobabitLdado,) quântica. "q"(razão do nú-

mero de fõtons de fluorescincia emitidos, pelo número de moléculas excita-

das). Para os solventes das soluções cintilantes, o valor de "q" é baixo, eri

tretanto, para os solutos e aproximadamente 1 (um) [89-91].
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O diagrama seguinte, mostrado pela fcguna 3.2, elucida o processo de

cintilação de uma solução binaria onde Sox, Six e Snx são os estados single-

tes.fundamental (o primeiro) e excitados (os dois últimos),das moléculas do

solvente; Six ê o estado menos excitado e por ele é feita a transferincia de

energia entre duas moléculas de solvente (dímeros excitados ou excímeros). C£

mo o soluto tem um estado singlete Sly de menor energia que Six, haverá a

transferincia de energia de Six para Sly e a conseqüente emissão de cint i la-

ção do soluto (Y)-com alta eficiência, uma vez que, a energia de todas as mo-

léculas do solvente i transferida as do soluto (antes de dissipa-la pelos pr£

cessos competitivos do "quenching" interno e fluorescincia do solvente), po£

que este está em concentrações relativamente a l t as .

í citada solução binaria c int i lante , é adicionado um outro soluto:o S£

luto secundário aromático fluorescente (Z), em concentração menor que a do S£

luto primário, e que tem a função de deslocar o espectro de fluorescincia do

cintilador a comprimentos de ondas maiores. I s to , faz com que o baton de com

blyiaçãc up&cttai ("spectral matching factor", m), que e a razão do comprimeri

to de onda médio do espectro de fluorescincia do soluto, pelo comprimento de

onda do pico de resposta da fotomultiplicadora do espectrÕmetro de cintilação

iTquida, tenha seu valor aumentado aproximando-se da unidade [89-91].

Os solventes mais usados, nas soluções c int i lantes , para medição de

t r í t i o na forma de água. tfiititada. e bo.nze.no tnÁtijxáo, são: o 1,4 diox.ano-na.i-

taZe.no (o último como solvente secundário), o £oZu.&no-TRlTON-Xl 00 (o último

como solvente-emulsificante), e o toZumo. Os solutos, primário e secundá-

r i o , são: o 2,5-díúeMÍLoxa.zoZ {PPO) e o 1,4-di\Z-[5-he.YiLZox.CLzoZiL)~\-bwz<w.o

[POVO?], tanto para amostras de água t r i t i ada , como para benzeno t r i t i ado .

A limitação do uso desses componentes, na incorporação da amostra, i

dada pela solubilidade da amostra e estabilidade da solução, quer operando a

temperaturas próximas a 0oC ou a temperatura ambiente. As soluções mais em-

pregadas, para medição de t r v t i o , em água t r i t iada ,são: a de 1,4-dioxano, que

contenha 100 g/Z de naftaleno, 6 g/Z de PPO e 0,3 g/Z de POPOP Uolução ainti

Zarvtz de. Kaufman) [9,93,94]; e a de duas partes de tolueno e uma parte de

TRINTON X-100 contendo 5,5 g/Z de PPO e 100 mg/Z de POPOP [93,95,96]. Esta

última solução foi estudada originalmente por BENSON [95], PATTERSON eX alii
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[97] e GREENE at aJUL [98].

Ao i-citema. dioxano (um sistema homogêneo), a quantidade ótima de amos-

tra de água, que pode ser incorporada ê 20% (5 ml de amostra de água num voljj

me total de 25 ml de solução), com uma contagem de fundo de 8,4 cpm e eficiin_

cia de medição de 12,1%, correspondendo a 230 UT/cpm [93]; enquanto que o

Al&tma. TRITON (um sistema de emulsão) admite entre 24 a 30?ó (6 a 7,5 ml de

amostra de água em 25 m£ de solução), com uma contagem de fundo de 10,0 cpm e

uma eficiência de medição de 16,8 a 15,5%, correspondendo a 138 a 120 UT/cpm,

respectivamente [93,96]. As comparações f e i t a s , entre os dois sistemas [93,

96], mostram que o tempo de medição necessário, para uma dada precisão esta-

tfs t ica,de amostras com concentrações no intervalo de 500 a 10.000 U.T.,usa£

do-se o sistema TRITON é, cerca de, 1/3 menor que o tempo gasto empregando-se

o sistema dioxano. Combinando-se enriquecimento prévio com o uso de TRITON-

X-100, torna-se possível a análise de baixas concentrações de t r í t o em água,

como da ordem de 25 U.T. com 6% de precisão [96]. Entretanto, com o presente

sistema, cuidados especiais tem de ser tomados quando da preparação da amos-

tra [93].

Na tentativa de se conseguir soluções c int i lantes , que possibilitem al_

cançar maiores eficiências de medições .muitas pesquisas são fei tas no sentido

de se descobrir novos solutos cintilantes [99,100] e de se estabelecer cr i té-

rios de seleção de solutos, para uso na contagem por cintilação lTquida [99].

rto tocante ã sistemas emulsificantes, LUPICA [101] pesquisou vários

surfactantes (detergentes, ou substancias tenso-ativas) polietoxilados não-

iõnicos em sistemas cinti lantes com tolueno, sendo que alguns deles apresenta

ram eficiências de contagens melhores do que aquelas obtidas com o uso de

TRITON X-100; LIEBERMAN & MOGHISSI [102] também avaliaram vários detergentes,

para aplicação na determinação de baixos nTveis de t n t i o , por cintilação lT-

quTda, através de sistemas emulsificantes.

Por volta do ano de 1971, surgiu uma nova opção em termos de solução

cint i lante: trata-se do INSTA-GEL [103] (marca registrada da Packard Instru-

ment Company, Inc. USA), um coquetel c in t i l an te , pronto para se incorporar a

amostra de água. Com este produto, consegue-se aproximadamente 20% de efi-

ciência de medição de t n t i o , com 60% de água; o sistema TRITON (tolueno-TRI-
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TON X-lOO) apresenta menos de 10% de ef ic iência de medição, para 60% de água

t r i t i a d a incorporada, al iada, ainda,ã pobre reprodutibi l idade, para medição

de t r í t i o [104].

0 sistema INSTA-GEL-ãgua (sistema co lo ida l , i e \ , um gel) parece ser,

atualmente, a mistura so lub i l izante-c in t i lante mais empregada.com eficiências

razoáveis para medições de certos radioisótopos e ótimas, para outros [105].

Oeve-se ressaltar, também, as vantagens quanto a preparação da amostra (inco_r

poração da amostra de água no INSTA-GEL), que i conseguida agitando-se vigoro

samente o vidro recipiente da amostra ( " v i a i " ) , enquanto que com TRITON X-100,

técnicas e cuidados especiais devem ser tomadas [93,103]. Quando comparado

com o sistema dioKano-na^talmo (sistema homogêneo), apresenta-se cerca de

1,8 vezes melhor, sendo que este fato i , primariamente, devido a grande quan-

tidade de ãgua que aceita (sensibilidade de 70 UT/cpm comparado com 128UT/cpm

para o sistema dioxano); os l imites práticos de sensibi l idade, com enriqueci-

mento de 16,4 vezes e sem enriquecimento (contagem d i re ta ) , são de 5 e 75 UT,

respectivamente [61].

0 t r í t i o , em cint i lação l íquida, i detetado e medido diretamente na

forma de ãgua (ãgua t r i t i a d a , HTO) [9,46,48,58,60,61,64,94,106] e na forma de

benzeno [107-109], que é sintetizado a p a r t i r de uma reação quTmica, en t r a

amostra de ãgua e o carbeto de cálcio. 0 acetileno gerado i polimerizado com

catalisador especial , a aproximadamente 100cC, a benzeno que é conveniente-

mente purif icado e dest i lado. Este método, apesar de apresentar melhor e f i -

ciência de medição, com relação ao emprego da ãgua, quer com TRITON ou INSTA-

SEL [58 ] , não apresenta muito adeptos, talvez por dificuldades de técnica da

síntese do benzeno e do custo dos equipamentos necessários para tal f im.

Outras moléculas de hidrocarbonetos são sintetizados para contagem de

t r í t i o , com o objetivo de aumentar o número de átomos na molécula, o que ga-

rante uma concentração maior de t r í t i o na amostra a ser medida. PERSCHKE &

FLQRKOWSKI [110] sintetizam o n-buttmo e o •uo-ptntcw.o através de reações de

hidrogenação dos hidrocarbonetos insaturados diacetileno e v in i lacet i leno (pâ

ra obtenção do pr imeiro), e isopropenilacetileno (para o segundo) ;as ef ic iên

cias de contagens com o n-butano e isopentano t r i t iados são maiores que as

dos sistemas ãgua-dioxano e ãgua-TRITON-X, sendo menor apenas quando se comp£
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ra com o sistema benzeno tritiado. A técnica de troca isotopica ê" também em-

pregada no sentido cia se obter outras moléculas de hidrocarbonetos tritiados,

como o c-iofcofiexeno [111] e o tolazno [75], através de reações entre estes ni_

drocarbonetos e a amostra de água tritiada. Estes quatro últimos hidrocarbo-

netos não são muito empregados atualmente, sendo que a água se apresenta como

a forma mais comum e prática de se medir o trftio.

Voltando-se então, aos comentários das etapas consecutivas do funciona-

mento de um contador de cintilação líquida, segundo BIRKS [89,90], descritas

no início deste item, deve-se ressaltar que: os fõtons emitidos pelos siste-

mas discutidos anteriormente são, em parte, coletados no fotocatodo da foto-

multiplicadora, de onde arrancam alguns elétrons (fõto-elêtrons) que são con-

venientemente acelerados ao primeiro dinodo da fotomultiplicadora, por um po-

tencial elétrico aplicado entre o catodo e o anodo. Em seguida, os elitrons

secundários produzidos no primeiro dinodo encontrarão o segundo dinodo e nes-

ta seqüência, sofrerão um processo mu1tipiicativo (fator de multiplicação ou

ganho da fotomultiplicadora) que dependera do potencial aplicado e do número

de dinodos que o sistema possui, o pulso elétrico resultante no anodo entra-

rá nos circuitos eletrônicos de amplificação, nos de análise de amplitude de

pulsos, nos de processamento de dados e finalmente numa unidade de registro

[89-92].

Um contador de cintilação iTquida, assim composto, é um instrumento

capaz de distinguir partículas ionizantes de energias diferentes, isto porque

a amplitude do pulso de saída e proporcional ã intensidade de cintilação,que,

por sua vez, é função da energia da partícula e~ que a produziu [89,90].

As contagens registradas por um contador deste tipo tim basicamente

contribuições de duas fontes: a eápécíe Mutioativa. que se quer medir (3H no

caso) e a contagem d& iunda que tem sua origem na radiação cósmica, que tam-

bém penetra no cintilador apesar da blindagem adequada e nas contaminações r^

dioativas dos materiais do equipamento, do laboratório e, principalmente, do

recipiente de contagem da amostra;hã uma outra contribuição ã radiação de fuin

do proveniente dos elétrons termiônicos emitidos pelo fotocatodo da fotomult^

plicadora.
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Com finalidade de se obter a atividade líquida (cpm) da amostra, de-

ve-se subtrair desta, a contagem de fundo (cpm). E, com a finalidade de se

poder medir atividades de amostras cada vez menores, uma das maneiras è" mini-

mizar oquanto possível a contagem de fundo. Isto, é feito por varias -lonei-

ras. Os elétrons termiônicos, por exemplo, são minimizados pelo uso de foto-

multiplicadoras com um fotocatodo eficiente e de baixo ruído de fundo, e tam-

bém pelo seu resfriamento adequado [89,90]. Os poucas pulsos desta natureza,

que restam no contador, são eliminados por um arranjo de duas fotomultiplica-

doras que operam em regime de coincidência. Então, somente os pulsos que o-

correir. simultaneamente em ambas fotomultiplicadoras serão registrados. A ga-

rantia disto esti no fato de que i muito pouco provável haver coincidência de

dois pulsos simultâneos e de igual intensidade nas duas fotomultiplicadoras.

Um circuito eletrônico de coincidência tem,então, a tarefade eliminar os puj[

sos não coincidentes.[90].

Blindagens especiais e adequadas diminuem as contribuições da radiação

cósmica e da radiação emitida por contaminações dos materiais que circundam o

contador e a amostra.

0 recipiente da amostra para contagem de trítio por cintilação

líquida desempenha também papel de grande importância. Alguns estudos

sobre a geometria da célula de medição (recipiente da amostra) foram

feitos por KAUFMAN it aLLL [94] , estabelecendo a forma cilíndrica a es_

te recipente construído de TEFLON. Os materiais empregados na fabrica-

ção de recipientes para contagens de amostras em cintilação líquida

são: o vLdnxi, qaafitzc, potLztile.no, te.&lon e ncUZon. Pesquisas sobre

estes vários tipos de recipientes e comparações entre eles, foram fe_i_

tas por SAUZAY at afcttpl], KAUFMAN et aLLL [94] e CALF [112]. Re-

sultados destas pesquisas mostram que entre recipientes de náilon,

vidro (de baixo teor de lf0K, pois este quanto presente, 5 o res-

ponsável pela elevarão da contagem de fundo deste tipo de recipiente),

polietileno e teflon, este último apresenta realmente a menor con-

tagem de fundo com a maior eficiência e não apresenta problemas de

deformação e permeabilidade (quando da utilização dè hidrocarbonetos

aromãticos para a medição por longos tempos), não apresentando o fenô-
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meno da fosforescincia [61,112-115]. Estes requisitos também são preenchi.,..:

devidamente pelos recipientes de polietileno, quando a determinação de t r í t i o

for feita através da água t r i t i ada . Para este fim, os frascos de vidro, com

baixo teor de potãssio-40, são também muito empregados, apresentando apenas

uma contagem de fundo com poucas contagens por minuto a mais que os frascos

de polieti leno.

Existe em cintilação líquida um fenômeno denominado iapiewão de. $-

tond de. cÁntiiacão ("quenching"), que contribui para a diminuição da eficiên-

cia de medição. Ele 5 criado pela presença de certas substancias não fluores^

centes, denominadas òwpiu>i,on.aA> ("quenchers"), no meio c in t i l an te , que redu-

zem a efici incia de transferência da energia de excitação das moléculas do

solvente para as moléculas dos solutos primário e secundário fluorescentes

{àu.pn.eMi>ão quZm<Lca de. {fitotu>)\ o decréscimo na eficiincia de medição pode

ser causado também, por uma coloração que exista no meio c in t i l an te , que

atenua os fõtons emitidos pelos solutos primário e/ou secundário, fenômeno

este causado pela absortividade das moléculas do supressor (òuptLeA&ão de

{ptoru, pzla. con.). Esses dois tipos de supressão causam um decréscimo no núme_

ro de fõtons que chegam ã fotomultiplicadora do contador de cintilação lT-

quida [91] .

Naturalmente, para se conhecer a e.6-LcÁ.ê.ncÁ.a. de. rmdiçRo real do sistema

de análise, torna-se necessário a correção do fenômeno da òupieAòão de. iõtoru,.

Tal correção é feita segundo várias maneiras quando se trabalha com sistemas

homogêneos, e dentre elas as de maior uso são: niítodo de. ttazão de. ca.nait>, mé-

tado do padncw intenno e método do padkão extzuno [91]. Este último método é

mais empregado por ser mais vantajoso em relação aos outros. Uma das vanta-

gens ê a não destruição da amostra no ato da medição da razão de padrão exte£

no e o fato de não ser necessário altas atividades de t r í t i o para realização

da referida medição [116],

0 método do padnão exteM.no consiste em se irradiar a amostra por raios

Y, provenientes de uma fonte de 137Cs ou 226Ra, por cerca de um minuto, e coji

tá-la assim por 12 segundos através de dois canais especiais e separados no

espectrômetro de cintilação líquida. Os fõtons y produzirão elétrons pelo

efeito Compton, que se comportarão como as partículas B~ emitidas na desinte-

- ÍQ -
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gração do 3H, sofrendo inclusive o mesmo efeito de supressão ("quenching")

que as partículas 6". Em seguida, a amostra ê contada sozinha nos mesmos ca-

nais» obtendo-se assim a contribuição liquida da amostra. Subtraindo-se en-

tão, as contagens da segunda medição ãs da primeira medico, obtém-se a con-

tribuição dos raios y para cada canal; a razão destes números é a chamada %a-

zào de padAão exíe/wo, e I usada para se medir o grau de supressão da amostra

e/ou para calibrar a eficiência de medição do sistema [116,117].

3.2.3 Tnotamwto do. Vadoi de. Contagej/Ut

Tanto o processo do decaimento radioativo, como o processo de deteção

e de contagens são de natureza estatística; torna-se necessário pois, a elabo

ração de uma programação e uma analise das medidas, levando-se em conta a na-

tureza estatística dos citados processos, obtendo-se assim resultados com um

certo grau de confiabilidade [118].

Tais processos são descritos pela distribuição de Poisson [118,119].

3.3. CompaAaç.ào znVw o* Stòtemaò de EnJuquíCAmznto e enfie oi Si&twaà de Medi-

ção.

Entre os processos de enriquecimento de tntio por eletrõlise e por dj_

fusão térmica (os dois métodos mais aceitos pelos pesquisadores), nota-se que

o primeiro processo apresenta vantagens em relação ao segundo quanto ã simpli_

cidade e custo do equipamento empregado e, também, pelo fato de processar de

uma sõ vez um número relativamente grande de amostras de água, com uma repro-

dutibilidade adequada para a maioria dos casos, segundo afirma CAMERON [9].

Entre os sistemas de medição de tntio, os contadores gasosos apresen-

tam altas sensibilidades! podendo-se efetuar medidas com alta precisão e com

tempos de medição relativamente curtos. Entretanto, o emprego de contadores

de cintilação comerciais existentes na atualidade permitem também analisarem,

se níveis de tntio relativamente baixos de amostras pré-enriquecidas eletro-

liticamente, quando se trabalha com sistema coloidai (INSTA-GEL), que permite

altas eficiências de medições. Esta técnica tem a vantagem de ser relativa-
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mente rápida e muito pratica, não dependendo do constante acompanhamento do

pesquisador. Deve-se levar em conta também que o custo de um sistema de en-

riquecimento por eletrõlise e um contador de cintilacão líquida, ê mais baixo

que um sistema de enriquecimento por eletrõlise e um contador proporcional

(ou apenas um sistema de contagem direta através de um contador proporcio-

nal),segundo levantamento feito por THEDORSSON [57].



4. DESCRIÇÃO VOS SISTEMAS VE ENRIQUECIMENTO E MEDIÇÃO

4.1. Stiíema de En/úquecimeitto ElzÂjwúJtLco

4.7.7. Amoa.t'iageni

As amostras de ãguas pluviais foram coletadas atravis de um recipiente

de polietileno em forma de bacia e estocadas em frascos do mesmo material. A

amostra representativa de um dado mes i constituída de água de todas as chu-

vas ocorridas naquele mis e obtida pelo processo de misturamento das águas.

Desta amostra final toma-se o volume desejado para a destilação previa.

As ãguas subterrâneas foram também coletadas em frascos de polietileno

diretamente de torneiras existentes ãs bocas dos poços.

4.1.2. Ventilação PtevÁa

As amostras, das quais se pretende determinar as concentrações de trT-

tio, são previamente destiladas ã pressão atmosférica, com a finalidade da re

moção dos sais solúveis e de outras impurezas que a ãgua contenha; este passo

e denominado deAtíZação pnõvia. e tem a finalidade de uniformizar as amostras

em termos de condutividade elétrica.

Cerca de 2 litros de amostras de ãgua são assim destilados, levando-se

a distilação até a recata. (resTduos secos) com o propósito de minimizar o fra_

cionamento isotópico que pcssa ocorrer nesta etapa do processo de análise.

4.1.3.

As células eletrolíticas empregadas no processo de enriquecimento em

trTtio das amostras de ãgua, são similares ãs descritas e usadas por CAMERON

[60], dentre outros. Um desenho esquemãtico desta célula é apresentado pela

4.1; as características dos eletrodos estão na taboÃa 4.1.
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TABELA 4.1

Características dos eletrodos da células eletroiTticas empregadas

Eletrodo

anodo (reci-

piente da a-

mostra)

catodo

Material

aço-inõx

aço-doce

Altura (cm)

56,0

54,0

Diâmetro E£

terno (cm)

3,50

2,43

Diâmetro In

terno (cm).

3,13

2,04

0 separador e isol ante dos eletrodos (H) é confeccionado em teflon,

tendo sua base (2,9 cm de diâmetro) uma adaptação folgada ã base do anodo (i£

to garante fácil remoção do separador para limpeza do mesmo). A altura do

separador (aproximadamente 9,0 cm) faz com que os últimos 22,0 ro£ de amostra

sejam eletrolisados soo uma densidade de corrente baixa, porque este pequeno

volume de amostra estará assim em contato com uma superfície de catodo maior

do que aquela obtida com um separador pequeno; enquanto que a parte superior,

com diâmetro de 1,9 cm, adapta-se também com folga a base do catodo, o que

facilita a remoção deste para o recolhimento e medição do volume final da

amostra {frLguAa 4.1).

Os catodos foram fosfatizados conforme procedimento indicado por

ZUTSHI & SAS-HUBICKI [63]; os lados externos dos anodos foram recobertos por

uma película grossa e compacta de zpoxi (na primeira fase do trabalho) e por

uma fina película de tinta sintética de cor preta (na parte final do traba-

lho), a fim de isolar eletricamente as células no banho refrigerante e melh£

rar a dissipação do calor gerado na eletrõlise, respectivamente.

A ÍÍQUAXL 4.1. mostra uma célula eletrolítica devidamente montada. Os

eletrodos são fixados entre si através de rosca para evitar vazamentos dos gji

ses gerados na eletrõlise; estes, ao saírem da célula, passam por um borbulha

dor (C) carregado com pequeno volume de óleo de silicone;daí então.entram por

um tubo central Dor ond2 são conduzidos para a atmosfera (para fora do labo-

ratório).
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FIGURA 4.1

Eletrodos das células eletrolTticas

empregadas.

A 11!

I i

i

1

• s

1 ':

i

r
i 1

A - anodo; B - anel de latão; C - contato elétrico; V - catodo; E - anel de

náilon; F - contato elétrico; G - saTda dos gases; H - separador dos eletro-

dos (teflcr.).
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FIGURA 4 . 2

Cilula eletrolTtica e sua montagem

para operação.

A - cilula eletrolTtica; B - mangueira de borracha; C - borbulhador; D - tubo

condutor dos gases; E - tubo condutor dos gases para a atmosfera; F - suporte

de madeira; G - placa de madeira e H - placa de isopor, compondo a tampa do

refrigerador; I - espaço refrigerado.
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As células empregadas tem uma capacidade total aproximada de 340 ml de

amostra. Entretanto,o volume inicial da eletrõlise,igual a 250 m£,é o volume

de amostra mais apropriado,isto i , com este volume minimiza-se o problema do

arraste mecânico de amostra ("spray"). A densidade de corrente na eletrõl ise

varia entre 0,016A.cm"2 (para 250 ml) e 0,134A.cm~2 (para 15 ml).

4.1.4. SÃ,, tcíiia de Re

Em uma primeira tentat iva, o banho refrigerante era composto de água

e álcool (20% em volume de álcool), onde as células ficavam parcialmente sub-

mersas (á-cguta 4 .2 . ) . Como o tanque da unidade refrigeradora ("deep-freese")

não suportou o peso da solução refrigerante (aproximadamente 108 l), uma cai-

xa metálica foi colocada dentro do referido tanque e a solução dentro dele.

Entretanto,ao cabo de aproximadamente cinco eletrõl ises (cerca de 500h

de e l e t rõ l i se ) , alguns anodos, mesmo recobertos pelo isolamento de epoxi,apre

sentaram alto grau de corrosão.

Optou-se então por um banho refrigerante de ar, agitado através de uma

pequena hélice colocada internamente no banho e movida por pequeno motor elé-

tr ico fixado fora e a um certa distância do sistema eletrolTtico.

4 . 7 . 5 . PfLOCZdimzyvto da.

As eletrõlises realizadas com o objetivo de caracterizar experimental

mente o sistema de enriquecimento adotado, foram levadas a efei to com o s is te

ma eletrolTtico operando com doze células, carregadas com 250 ml de água t r i -

t iada, de aproximadamente 50 U.T.. Nas eletrõl ises das águas pluviais ope-

rou-se com doze células, sendo nove delas carregadas com 250 ml de amostra e

t r i s com o mesmo volume, contudo, com água t r i t iada padrão de concentrações

em 3H, aproximadamente iguais e precisamente conhecidas; essas três células

são denominadas CJZJÜJJLOA motUtotuUi de tiJÜLLo ("spike") e através delas me-

de-se o teuton dz Ke.cupeAaç.ão de. i/iZtto do sistema de enriquecimento e, conse-

quentemente, o teor de t rTt io das amostras desconhecidas. Para esses padrões,

mistura-se l,117g de HTO padrão de 1821,5 dpm/gHTO (atividade corrigida para

o dia da medição) em água destilada; a água destilada é praticamente livre de

- 47 -



t rT t io (vejam-se os dados de contagens de fundo no capítulo seguinte), enquaji

to que a concentração de t rT t io i n i c i a l , referida anteriormente, assegu i cer_

ca de 100 cpm no volume de amostra de medição, o que garante consequentemente

boa precisão e baixo tempo de contagem .

Visando a obtenção de temperatura de amostra mais baixa e mais constan,

te durante a e le t rõ l i se , as amostras de águas subterrâneas for.ni e le t ro l i sa -

das num sistema de seis células apenas, sendo três carregadas com amostras e

três com padrões de t rT t i o . Os volumes in i c ia i s dessas eletrõl ises foram de

1000 ml, obtidos com cinco recargas periódicas de 200 m£ cada, uma vez que,

como é sabido, os nTveis de t rT t i o encontrados nas águas subterrâneas são

baixos. As c i lu las monitoras neste caso continham 1,675g da mesma HTO pa-

drão, usada para as águas pluviais e preparadas também de modo análogo.

Em todos os casos, a concentração de e l e t r ó l i t o foi de Vi em peso de

Na202 PA (perõxido de sódio). Para a e let rõ l ise das águas subterrâneas não

foi adotado o sistema de, em cada estágio, re t i ra r e dest i lar o volume f ina l

de amostra, retornando-o ã mesma célula e let ro lTt ica limpa e seca;adiciona-se

nova porção de e l e t r õ l i t o ao destilado e, finalmente, nova alíquota de 200 ml

de amostra, com re in ic io da e le t rõ l i se . Foram, assim, medidos os 1000 ml ini_

ciais de amostra em um balão volumétrico, e, em um outro de 200 ml de capaci_

dade, preparou-se 200 ml de solução eletro lTt ica (1™ em Na202), tomando-se do

primeiro volume necessário para t a l .

As células eletrolTt icas são ligadas em série entre si e também com um

relógio e lé t r i co (medidor de horas transcorridas) e um diodo de gertnânio-siH

cio [120]. 0 primeiro ê empregado para medir-se o tempo de e le t rõ l i se (ou S£

j a , o tota l de fmphmÁ-honaÃ passados nas células eletrolTticas),enquanto que

0 segundo serve para evitar a corrente e lét r ica reserva, que passará pelas ce_

lulas, quando do encerramento da e le t rõ l i se , o que dani f icar ia a superfície

do catodo. A corrente e lé t r ica contínua que alimenta o sistema e l e t r o l í t i c o ,

1 proveniente de uma fonte de corrente contínua estabi l izada.

Tentou-se em primeiro lugar, nas eletrõ l ises de caracterização, um si£

tema de quatro estágios de corrente e lét r ica (5,0-8,0-7,0 e 4,0A respectiva-

mente); este sistema fo i permutado por um de apenas um estagio de corrente
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(5.0A), o que assegurou uma temperatura de amost"" bem in fe r io r ao primeiro

caso. Para f l u i r uma corrente de 5A ê necessário uma tensão de aproximadameji

te 2,5V/cêlula.

A medição e controle da temperatura do banho refr igerante de ar fo i

f e i t a empregando-se uma òonda. tvmomJtxLta. METTLER, enquanto que a medição da

temperatura da amostra durante o transcurso da e le t rõ l ise f o i fe i ta através

de um tz/unopai ás. cobfiz-cavutantan previamente calibrado, adaptado a face ex-

terna e na parte média do anodo, e isolado, eletricamente deste, por uma lãnn_

na f ina de mica e, termicamente do banho, por uma pequena placa de isopor pre_

sa por f i t a de te f l on .

As células, carregadas com amostras e padrões, sempre foram mantidas

no banho refrigerante de ar a aproximadamente 0°C, durante o tempo suficiente

para entrarem em equ i l íb r io térmico. Somente apÕs este tempo (geralmente uma

noite toda) é que a e le t rõ l i se realmente t inha inTcio.

A remoção da amostra enriquecida, após a redução desejada de volume,

fo i f e i t a entornando-se lenta e cuidadosamente o anodo, (após a retirada do

catodo) passando-se todo o volume de amostra diretamente para um c i l indro gra_

duado, onde este volume (volume f i na l ) era medido.

4.1.6.

A destilação d i reta (sem neutralização do NaOH) da amostra enriquecida

(destilação do volume f i n a l da e le t rõ l ise) fo i inicialmente f e i t a num sistema

que não evitava o arraste de NaOH (e le t ró l i t o ) para o dest i lado, e também em-

pregava um coletor de amostra ( " t rap" ) , que não permitia a coleta quant i ta t i -

va ( i .é" . , com bom rendimento) da amostra desti lada, mesmo destilando-se com

pouco vácuo e com refrigeração fe i t a por nitrogênio lTquido.

0 sistema atual de destilação f i na l (&LguAa 4.3) possue um bulbo

Kjeldahl e um coletor de amostra, que evitam completamente os problemas c i t a -

dos anteriormente; mesmo assim, ao f i na l das destilações, medem-se o pH das

amostras com um bom papel indicador.

Visando a padronização e a economia de tempo, no processo da dest i la-

ção f i n a l , desti la-se quatro amostras de uma vez, sob pressão reduzida, com



"1
FIGURA 4.3

Montagem do equipamento empregado na destilação f ina l das amostras enriqueci-

das eletrol i t icamente.

t—G

A - balão da amostra; B - bulbo Kjeldahl; C - condensador; D - coletor da amos-

tra ("trap"); F - saída para bomba de vácuo mecânica"; 6 - "Dewar" para nitrogi-

nio líquido, H - banho de óleo,
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aproximadamente 10 mm Hg no início e 5 mm Hg no final da destilação, levando

se a mesma até a secura (ou seja, até a obtenção de resíduo seco de NaOH ru

balão de destilação). Para se conseguir resíduos secos e também a retirado

de todas pequenas porções de amostra retidas das varias partes do conjunto de

destilação torna-se necessário, além da redução da pressão para 5 mm Hg,a ele_

vação da temperatura do banho de óleo para aproximadamente 130°C. Durante cer,

ca de 80S da destilação, a temperatura do banho de óleo é mantida ente 60 e

80° C.

4.2. Sói terna de. Medição poh. C4.yvtLtac.cio LZquZda

1

4 . 2 . 1 . Ptiepcuto dai knoi>&iat> poina. Contagem

As amostras de águas, após o enriquecimento e le t ro l í t ico e apôs a des-

tilação f inal , são transferidas em um volume igual a 10 ml (medidos em pipe-

ta) para os recipientes de contagens ("vials") . Adiciona-se em seguida 10 ml

de INSTA-GEL (também medidos em pipeta) e agita-se vigorosamente por alguns

segundos, deixando-as em repouso no escuro por um espaço de uma noite.

Os recipientes de contagens (células de contagens) empregados neste

trabalho foram: de vld/io de baixo teor de potãssio-40 ,da PHILIPS, para as a-

mostras com o teor de 3H relativamente alto e para os padrões; e, recipientes

de po£L&tíle.no da PACKARD, para as amostras de baixo teor de t r í t i o .

Para diluições dos padrões de HTO, empregados para a medição de efi-

ciência e para preparações de amostras para contagem de fundo, foram emprega-

dos ãgucL-mafuta, fei ta a par t i r da combustão de hidrocarbonetos [121] e Ógua

bidzÁ&ULada deÁonLzada, onde o nível de t r í t i o encontrado e baixo (ver valo-

res de contagens de fundo no capítulo seguinte).

Para a produção de água-morta a par t i r da combustão de hidrocarbone-

tos , com a finalidade de se dispor de uma água, onde o t r í t i o praticamente es

teja ausente (pois os hidrocarbonetos são muitos velhos e, portanto, quase to_

dos os átomos de dH pertencentes ãs suas moléculas já se desintegraram) e com

um alto grau de pureza, foi montado um sistema análogo ao proposto em p21] .
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•J,2.Z. Petn-tmòiação da6 Condições de. Operação

Nesta par te , determinou-se o espectro do t rTt io empregando-se a igua

tr i t iada padrão, citada anteriormente, e o espectro de contagens de fundo a-

travês da água morta. Através destes espectros determinou-se a janete de. t/ia

baiko no espectrõmetro empregado .pelos valores do fator de mérito (E2/•".", on-

de E é a eficiência de medição e CF é a contagem de fundo) das várias janelas

de potenciais testados.

Levantou-se uma curva de cowizção de. itxpieAocio, empregando-se os mes-

mos padrões de água tritiada.propositadamente contaminados com o tetracloreto

de carbono no papel de supressor e em concentrações crescentes.

Em todas as medições das amostras e padrões, foram medidas também a fia

zão dz padnão ext&tno ("externai standard"), que o equipamento de medição

nece direta e facilmente.

4.2.3. Siòtema. de, Mecícçõo de. TnZtLo

As atividades de trTtio das amostras foram medidas num espectrõmetro

automático de cintilação líquida da BECKMAN, modelo LS-25O.
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5 . RESULTADOS OBTWOS 1
5.7. CafULcte.fU.za.qJã.0 do S>ü>Zma.

5 . 7 . Í . E.nfU.qae.cÁJ»znto ElufwiltLco

Com as finalidades de caracterizar e otimizar o comportamento do sisfre

ma de enriquecimento eletrolítico, foram estudados os comportamentos das celu_

Ias e da temperatura da amostra, durante a eletrolise, em várias "ccwu.da4",£

perando-se primeiramente com quatro estágios de corrente elétrica (5,0A-8,0A-

7,0A-4,0A) e por último, com um estágio apenas (5,0A).

0 primeiro estudo visou a pesquisa e a caracterização das possíveis ái_

ferenças existentes entre as células eletrolTticas, uma vez que, apesar de se

rem construídas com os mesmos materiais e com as mesmas técnicas, tais célu-

las poderiam apresentar as citadas diferenças, o que, redundaria em diferen-

tes fatores de separação de 3H entre as diversas células. 0 segundo estudo,

o da temperatura da amostra na eletrõlise, teve por objetivo conhecer a tempe

ratura da amostra, no desenrolar da eletrõlise, em função da corrente elétri-

ca aplicada ãs células. A importância deste estudo está vinculada ã depen-

dência que o fator de separação de 3H tem, com respeito a temperatura, como

já foi discutido amplamente no capítulo 3.

a.) CeAu&xA Elzfrw&tícaò. Fcutofi-CÍZuZa

Visando a caracterização das células eletrolíticas empregadas no enri-

quecimento de t r í t io , foram realizadas três eletrõlises para cada tipo estud£

do (tipo nQ 1: quatro estágios de corrente e tipo n9 2: um estágio apenas),

denominadas ejLzttwLü>&& de. ca/uLcteAÁzação. Em ambos os tipos, a redução de

volume pré-fixada foi de um fator de cerca de 16,67 vezes (ou seja, um volume

inicial de amostra de 250 m£, para um volume final igual a 15 m£). Para tal

redução, verificou-se, experimentalmente, ser necessário passar uma carga ele_

trica de 681,76 A.b para o primeiro tipo e, de 683,65 A.h, para o segundo, to

talizando, aproximadamente 101 e 136 horas de operação, respectivamente.

Ess^s amostras de água tritiada de aproximadamente 50 U.T., após o en-

riquecimento, foram contadas nas mesmas condições (exceto, neste caso, para o
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tempo de medição, que fo i de 150 minutos) que as amostras de ãguas pluviais

e subterrâneas.

Os dados experimentais levantados para as eletrõ l ises de caracteriza-

ção estão nas tabelai 5.1 e. 5.2, sendo que Vf é o volume f ina l de amostra ob-

tido na cé lu la, L é a atividade to ta l média em contagens por minutos (cpm)

e A,-r é a atividade l iquida da amostra, ou seja, a atividade de 3H da amos-

t r a , e V.pxA.|. é o parâmetro a ser empregado no estudo dos comportamentos das

células e le t ro l í t i cas {ml x cpm). Incluem-se, também, nestas tabelas, os pa-

râmetros estatíst icos x" - valor médio, s - desvio padrão e 01% - coeficiente

de variação percentual, das diferentes corridas eletrolTt icas E l , E2 e E3.

A atividade média (AT cpm) f o i calculada a pa r t i r de três medidas de

50 minutos, com uma incerteza estat ís t ica entre 7 e 10% (dois desvios pa-

drões). A contagem de fundo para as atividades das table.cn 5.1 a 5.2 são,

respectivamente, 10,4 cpm e 11,7 cpm.

Em seguida, definiu-se o iatoi-cZhiía. como sendo:

"I

(8)

onde 2 é o número da eletrõlise e i_ é o número da célula eletrolTtica. Com

esta fórmula foram calculadas os iatoneA-céAjüLaò para todas as células, nos

dois diferentes tipos de eletrõlises em todas as operações (eletrõlise pro

priamente di ta) . Os dados encontram-se relacionados na tabula. 5.3.

Os dados da tabeJLa 5.3. foram processados por uma anãlUe. eAtatZòti-

ca, através de uma anãtüie, de, vaniança, que buscou interpretar as variações

observadas no botou-cílmta, para as seguintes fontes de variação:

. entre diferentes células eletrolTticas

. entre tipos de eletrõlise

. entre operações (eletrõlises propriamente ditas)

EntfLe. áiieAvnteA cílulM, procura-se detectar diferenças de comporta-

mento entre as doze células usadas nas eletrõlises.

Definiu-se como tipoÁ de. eZz&wli&e., aqueles que correspondem a dife-

rentes estágios de corrente elétrica durante o processo e que, no presente
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in
171

TABELA 5.1

Valores experimentais de volume final, atividade total média, atividade liquida e do parâmetro volume final x atividade liqui-

da, das amostras processadas nas eletrõlises de caracterização do tipo n° 1.

Célula

N°

01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

7

in

cv%

vf
(m£)

15,9

15,9

15,9

16,2

16,0

16,2

15,8

15,4

16,1

15,8

15,8

15,1

15,8

0,32

2,00

El

AT
(cpm)

16,6

16,4

17,4

16,8

18,3

16,3

17,1

17,8

17,6

16,1

17,4

16,2

AUq.
(cpm)

6,2

6,0

7,0
6,4
7,9
5,9

6,7

7,4

7,2

5,7

7,0

5,8

VAlTq.
(m£xcpm)

98,58

95,40

111,30

103,68

126,40

95,58

105,86

113,96

115,92

90,06

110,60

87,58

104,58

TIPO DE ELETRÕLISE N9

E2

Vf
(m£)

17,4

17,4

17,4

17,8

18,1

18,0

17,6

16,8

17,6

16,8

16,8

17,3

17,5

0,46

2,60

AT
(cpm)

17,0

17,4

16,8

17,1

16,9

16,6

17,5

17,9

17,4

16,0

17,1

16,0

A,»
liq.
(cpm)

6,6

7,0

6,4

6,7

6,5

6,2

7,1

7,5

7,0

5,6

6,7

5,6

1

VAlíq.
(míxcpm)

114,84

121,80

111,36

119,26

117,65

111,80

124,96

126,00

123,20

94,08

112,56

96,88

114,52

E3

Vf
(ml)

19,1

19,1

19,4

19,6

19,1

19,1

18,8

18,6

19,4

18,5

18,7

18,8

19,0

0,34

1,80

AT
(cpm)

16,6

16,3

16,7

17,3

17,2

16,4

16,5

16,4

16,3

15,1

16,4

15,8

Alíq. '
(cpm)

6,2

5,9

6,3

6,9

6,8

6,0

6,1

6s0

5,9

4,7

6,0

5,4

V*Hq.
(m£xcpm)

118,42

112,69

122,22

135,24

129,88

114,60

114,68

111,60

114,60

86,95

112,20

101,52

114,55



OI

TA8F» a :> ?

Valores experimentais de volume f i na l , atividade total ,ned-ia, atividade iTquida e do parâmetro volume final x atividade iTqui

da, das amostras processadas m-, eletroMitís de caracterização do tipo n9 2.

Célula

N?

01

02

03

04
05

06

07

08

09
10
11
12

s

cv%

El

Vf
(nv£)

10,5

11.2

11,2
11,2

11.6

11,2

11,1

10,3

10,5

10,4

10,9

10,4

10,9

0,43

3,98

AT
(cpm)

17,9

18,9

19,2

19,4

18,7

19,3

17,7

19,2

19,1

17,0

18,7

17,9

A!Tq.
(cpm)

6,2

7,2

7,5

7,7
7,0
7,6
6,0

7,5
7,4
5,3
7,0
6,2

VAlTq.
(m£xcpm)

93,00

100,80

105,00

107,80

90,22

94,58

83,25

96,56

97,13

78,74

95,38

92,11

94,55

TIPO DE ÊLETR0LISE N9 2

E2

Vf
(itó)

14,2

14,0

14,4
14,4
14,1

14,1

14,0

13,6

14,3

14,2

13,7

13,6

14,1

0,28

1,99

AT
(cpm)

20,2

19,4

19,0

17,6

19,3

18,5

19,3

18,9

19,2

17,2

19,1
18,5

AUq.
(cpm)

8,5

7,7
7,3

5,9
7,6
6,8
7,6

7,2

7,5
5,5
7,4
6,8

V A1 Tq.
(m£xcpm)

120,70

107,80

105,12

84,96

107,16

95,88

106,40

97,92

107,25

78,10

101,38

92,48

100,43

E3

Vf
(mi)

14,8

14,6

15,2

21,8+

22,2+

15,0

15,2

15,5

14,8
14,6

14,9

14,2

14,9

0,37

2,49

AT
(cpm)

19,0

18,8

18,8

16,5

16,6

18,6

18,9

18,8

18,3

16,2

17,9

18,2

AlTq.
(cpm)

7,3

7,1

7,1
4,8
4,9

6,9

7,2

7,1
6,6

4,5
6,2

6,5

VAlíq.
(m£xcpm)

108,04

103,66

107,92

104,64

108,78

103,50
109,44

110,05

97,68

65,70

92,38

92,30

100,56

t estes volumes finais não entraram para os cálculos da media, desvio padrão e coeficiente de variação porcentual



TABELA 5.3

- dlula. obtido nas eletrõlises de caracterização, calculado pela

ção (8) usando-se os dados das tabela* 5J e 5.2,

Célula
i
i N 9
1

1

í 01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Tipo de EletrÕlise n9 1

(4 estágios de corrente)

El

1,061

1,096

0,940

1,009

0,827

1,094

0,988

0,918

0,902

1,161

0,946

0,946

E2

0,997

0,940

1,028

0,960

0,973

1,026

0,916

0,909

0,930

1,217

1,017

1,182

E3

0,967

1,017

0,937

0,847

0,882

1,000

0,999

1,026

1,000

1,317

1,021

1,128

Tipo de EletrÕlise n9 2

(1 estágio de corrente)

El

1,017

0,938

0,901

0,877

1,048

1,000

1,136

0,979

0,973

1,201

0,991

0,991

E2

0,851

0,953

0,977

1,209

0,958

1,071

0,965

1,049

0,957

1,286

1,013

1,110

E3

0,929

0,968

0,930

0,959

0,922

0,969

0,917

0,912

1,027

1,527

1,086

1,087

caso, foram dois, conforme já foi descrito anteriormente.

Ewtn& opeA<zç.õz&, referindo-se a "corridas" eletrolTticas distintas e

que, no presente caso, foram seis, correspondendo tris a cada tipo de eletrõ-

lise.

A a.nóilü>& de. \j<vUa.nqa. [122,123] levou aos resultados, constantes da

tab&Za. 5.4.

Comparando-se os resultados do teste F com os valores tabelados, para

os níveis de significãncia usuais, pode-se afirmar que:

- entte diizfizntzii c&hilai, - diferenças altamente significativas ao nT_

vel de 0,01%.

tlpoò de, eZzfwLUe. - diferenças não significativas

op&taçõ&a i&lzÜwtU&i piopiLmmtz dltca) - diferenças não

significativas.

Constatada a diferença significativas entre cilulas, procurou-se iden-

tificar quais aquelas que seriam responsáveis por esse comportamento diferen
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TABELA 5.4

Analise du Variança para as doze células eletrolíticas

1

Fontes de

Variação

! Entre c i l u

i Ias

! Entre t i -

' pos de ele

• t rõ l i se

i Entre ope-

i rações

1 Diferença

' (Erro)

Total

!

Soma dos

Quadrados

dos Des-

vios

I

0,58022

0,00435

0,01240

0,32528

0,92225

Graus de

Liberdade

11

1

5

54

71

Vari anca

0,05275

0,00435

0,00248

0,00602

-

Teste F

8,76246

-

-

-

!
Interpreta

ção

A.S.

N.S. |

i

N.S. |

I
-

-

A.S. - altamente s ign i f icat ivo

N.S. - não s ign i f ica t ivo

ciado. Para isso aplicou-se o teste " t " (Student) [122,123] entre os pares

de c i l u las , para todas as combinações possíveis, identificando-se as células

10 e 12 como sendo as que se comportam de forma anômala.

A célula número 10 d i f e r i u de todas as outras de forma estatisticamen-

te s ign i f i ca t iva a nível de 95% de certeza em três casos, de 99% em seis ca-

sos e 99,9% em dois casos.

A célula número 12 d i f e r i u , a nível de 99% de certeza em um caso, a ní

vel de 95% em quatro casos e, nos restantes, seu comportamento não pode ser

considerado como diferente.

Constatado este fa to , procedeu-se a nova análise de variança, eliminan
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do-se os valores correspondentes Is células 10 e 12, para verificar se, real-

mente, poder-se-ia atribuir a elas a significância observada no primeiro exa-

me. Oe fato, aplicado o teste F na analise dos dados, constatou-se, então,

a não significância. a nTvel de 99,9% de certeza, entre os valores de difereji

tes células. A tabeJta. 5.5 apresenta esses resultados.

TABELA 5.5.

Análise de Variança, eliminando-se as células n° 10 e n9 12

Fontes de Variação

Entre células
Entre operações

Entre tipos de ele-

trõlise
Diferença (erro)

Total

Soma dos Qua-
drados dos
Desvios

0,03950
0,00961

0,00159

0,24028

0,29098

i

Graus de
Liberdade

9
5

1

45
60

Variança

0,00439
0,00192

0,00159

0,00534

Teste F

-

-

Interpre
tação

N.S.
N.S.

N.S,

-

Constatado que nao hã diferença entre as operações (diferentes eletrÕ

lises) e entre os tipos de eletrõlise (programação de corrente), poder-se-ã

calcular as médias dos fatores-células, chegando-se aos seguintes valores da

tabeJLa. S.ó.i

TABELA 5.6

Valores Médios do Fator-Celula (f.)

células n°

01
02

03
04
05

06
07
08

09
10

11
12

f i ± s

0,970 ±

0,985 ±
0,952 ±

0,977 +

0,935 ±
1,027 +

0,992 ±
0,996 ±
0,965 ±
1,285 ±
1,012 ±
1,074 ±

0,074

0,061
0,044

0,128
0,077
0,047

0,081
0,062

0,046
0,064
0,046
0,062
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Pelo exame desses valores, observa-se que os correspondentes as cilu

Ias 10 e 12 são bem mais elevados que os outros.

A fim de permitir uma visão gráfica desses fatos, foi eleborado o dese_

nho abaixo {iíguJia. 5./.), onde foram lançados c<= valores médios dos fatores-

cilulas, com os respectivos desvios padrões para cada célula eletrolTtica, e

um referencial do valor teórico 1,000. Observa-se, claramente, a anomalia

das células 10 e 12.

1

1,5-

O

§ LO-

o
•D

<n
o
TJ
~O>

FIGURA 5 .1

1

01 02 09 oe 07 08 09

Células Eletrotfticas

Encontrou-se, para as dez células não diferenciadas, estimativas de pai

rimetros da distribuição de valores constantes da tabeJta. 5.7.

TABELA 5.7.

Valor médio, Desvio padrão, Desvio padrão da média e Coeficiente de variação
i

percentual, dos valores dos áato/Leò-cê£u£íi4 para as 10 células eletrolít icas

não diferenciadas (céluas n9 1 até n° 09 e n9 11)

X =

s =
s x =

CU =

0

0

0

2

,978

,027
,009

,8%
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Considerando todas as células, essas estimativas passarão a ser e-

guintes:

TABELA 5.8

Valor médio, Desvio padrão, Desvio padrão da media e Coeficiente de variação

percentual dos valores dos áato^w-cé£u£a6,pata todas as células eletrolrti-

cas.

X =

s =

sx =

CU =

1,012

0,094

0,027

9,3%

Em face da proximidade dos valores dos fatores-células do valor teõri-

co 1,000 (ausência de correção), aplicou-se um teste "t", comparando a media

dos valores experimentais com o valor paramétrico 1,000, achando-se t=0,431.

0 resultado deste teste apresentou um nível de significãncia de 95%, quando

comparado com os valores tabelados.

b) Temp&icítuACL da

Os dados de tempe/iatu/La. da. moi>tM. em °C, obtidos no transcorrer de to

da uma eletrõlise, pelo método descrito no capítulo anterior, foram lançados

em um grafico em função do tempo de. eJtz&iõLUe. em hoicu, e através do Ikêtodo

dz RzgieA&ão Votuiomial, foram determinadas e traçadas as melhores curvas com

base no menor desvio padrão, entre os pontos da regressão, em relação aos

pontos experimentais [124].

A ÍÍQVJW. 5.2. mostra a variação da temperatura da amostra em uma ele-

trõlise processada em quatro estágios de corrente (curva superior) e em uma

outra processada em apenas um estágio de corrente (curva inferior). Tais cujr

vas são representativas dos tipos de eletrõlise estudados.

Essas temperaturas médias foram calculadas através das áreas existen-

tes sob as curvas respectivas, divididas pelos tempos das eletrõlises em que£

tão. 0 método empregado para cálculo das citadas áreas e o tíítodo do Tnapí

zlo para dois sub-interval os [125], que interpola um valor intermediário a
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FIGURA 5.2.

Variação da temperatura da amostra na eletrólise tipo n<? 1 (curva superior) e

e tipo n9 2 (curva inferior).
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dois valores extremos pela função "spline" cúbica [126].

A tabíía 5.9 mostra as temperaturas médias, em °C, das eletrõlises

tudadas, calculadas pelo método citado anteriormente.

TABELA 5.9.

Temperaturas médias da amostra nas eletrõlises de caracterização.

Tipo de Eletrõli
se

n9 l

n9 2

Operações eletrolTticas

El

16,47

3,11

E2

17,92

2,15

E3

14,00

1,92

Os cálculos citados anteriormente foram feitos por programas em lingua^

gem FORTRAN IV, para o computador HP 2100A da Universidade Federal de São Ca£

los.
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Uma análise de variança permitiu concluir que as t rês e le t rõl ises cita_

das na tabeJLa 5.9 não apresentam, entre s i , diferenças estatisticamente sign|

f icat ivas . Isto permite o cálculo dos valores midios da temperatura média,

para os dois tipos de eletrÕlise e que são:

t ipo nO 1 - 16,13 °C (s = 1,98 °C)

tipo n9 2 - 2,39 °C (s = 0,63 °C)

5.1.2. Contagm pan. Cóttc&ição Liquida

a) VeXeAnúnação do Ei p&c&io do TultLo. Janela, de. Tnabalho

Para a determinação dos espectros de contagem de fundo e do t rv t io , f£

ram medidas, aiternadamente, uma amostra de agua-morta (contagem de fundo) e

uma amostra de água t r i t i ada padrão, contendo 5640 dpm (com atividade corrigi_

da para o dia da medição), segundo análise realizada pela Secção de Hidrolo-

gia Isotópica da Agência Internacional de Energia Atômica, ambas em INSTA-

GEL, em tempos de 20 minutos e 1 minuto para as contagens de fundo e para o

padrão, respectivamente, ajustando a largura da janela do discriminador em

uma unidade e variando a base do discriminador desde zero até dezenove unida-

des.

Os dados das atividades de 3H e de contagem de fundo encontram-se reljj

cionados na tabeJLa 5.10.

Obteve-se assim uma contagem de fundo média de 0,99 cpm/unidade de es-

cala do discriminador.

Os espectros do t rv t io e da contagem de fundo são obtidos lançando-se

as respectivas atividades (em cpm),em função dos pontos médios das janelas (û

nidades arbi t rar ias ; constantes da tabeJba. 5.10, dando origem ao grafico que

aparece na (Jigu/ta 5.3. As curvas foram traçadas pelo método citado anterior-

mente neste mesmo capítulo.

Com a finalidade de se determinar a janela de trabalho para mais efi-

ciente contagem de t r í t i o em água, associou-se os dados obtidos com o padrão

referido (existentes na tabzta. 5.70) com o espectro do t rTt io . De posse de

tais dados constantes da tabeJLa 5.10, foram determinadas as e^c^ênciaò de

me.diçõeA poticentuaii (cpm obtidas divididas por 5638,5 dpm) e com estas, os
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TABELA 5.10

Dados de atividades de trTtio e contagens de fundo, em função aas janelas do

discriminador espectrometro de cintilação líquida empregado.

A(cpm)

da HTO padrão

3,0

16,4

36,2

75,6

82,0

124,0

98,0

85,0

73,0

58,0

48,0

37,0

33,0

i 20,0
1 16,8

9,8

5,4

! 4,8

3 2

A(cpm)

Contagen de Fundo

0,1

0,2

0,6

1.2

1,3

1,6

1,8

1,8

1,9

1,1

1,0

0,9

0,9

1,3

0,6

0,9

0,5

0,6

0,5

Posição da Janela

do Discriminadur

(unidades arbitra
r i as).

( o- i)
( 1- 2)
( 2- 3)
( 3- 4)
( 4- 5)

( 5- 6)
( 6- 7)
( 7- 8)
( 8- 9)
( 9-10)
(10-11)
(11-12)
(12-13)
(13-14)
(14-15)
(15-16)
(16-17)
(17-18)
(18-19)

Ponto Médio da
Janela (Unida-
des arbitrarias)

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5

de. meMjitc': (quadrado da eficiência dividida pela contagem de fundo) pji

ra cada janela de potencial estudada. Esses dados encontram-se na taheJüx

5.11.

A melhor janela de trabalho é a (2-11) pois possue um iaJton de. mejüJto

maior, is to é, congrega a maior eficiincia de medição (12,29%) a uma baixa

contagem de fundo (8,91 cpm).

Essa eficiincia de medição i menor que a eficiincia de medição -egis-

trada no capTtulo 3 , para 50% de amostra e 50% de INSTA-GEL, que ali regis-

trou-se como sendo 20%. Isto deve-se ao fato de tomarmos apenas uma parte do

espectro do 3H. Operando-se com uma janela maior, evidentemente a eficiincia

de medição se aproximaria de 20%, mas em compensação a contagem de fundo
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FIGURA 5.3.

Espectro do 3H (curva superior) e espectro da contagem de fundo (curva infe-

rior) (x 10).
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seria excessivamente alta, tornando este processo inadequado.

Paralelamente a estes experimentos, foram determinadas contagens de

fundo, empregando-se a ãgua-morta, ãgua-morta bi-destilada, e, também, água

destilada e água bidestilada e deionizada. Os dados levantados experimental-

mente estão na tah&la. 5.ÍZ.

Deve-se registrar que os valores de contagens de fundo, constantes de

tabiZa. 5.J2,são valores médios de três medições e três amostras distintas.com

tempos de medições de 50 minutos,para os três primeiros casos e de 100 minu-

tos para o ultima. Idem para a medição da razão de padrão externo, quanto ao

número de medições (maiores comentários sobre a citada razão são encontrados

no Ttem seguinte deste capítulo}
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TABELA 5.11

Valores do ^aton de mbúJta para as janelas de potencial do discriminado!".

Janela de P£
tenci ai do
Discrimina-

dor (unida
des arbitrá-
rias)

(1 - 9)

d " 10)

(1 - 11)
(1 - 12)

(1 - 13)

( 2 - 9)

(2 - 10)

( 2 - 11)
(2 - 12)

(2 - 13)

A(cpm) do

Padrão de

HTO

603,2

661,2

709,2

746,2

779,2

586,8

644,8

692,8

729,8

762,8

Eficiência

De Medi-

ção, E (J5)

10,68

11,73

12,58

13,23

13,82

10,41

11,44

12,29

12,94

13,53

Quadrado da

Eficiência

de Medirão,

E2

114,06

137,59

158,26

175,03

190,99

108,37

130,87

151,04

167,44

183,06

Contagem

de Fundo

(CF)

(cpm)

7,92

8,91

9,90

10,89

11,88

6,93

7,92

8,91

9,90

10,89

Fator de

Mérito,

E2/CF

14,32914

15,44219

15,98585

16,07254

16,07659

15,63780

16,52398

16,95517

16,91313

16,80991

TABELA 5.12

Valores experimentais de contagens de fundo e de razão de padrão externo,para

os diversos tipos de águas empregadas nas determinações das contagens de fun-

do e nas diluições.

Tipo de Sgua

Agua-Morta

Sgua-Morta Bi destilada

Água Destilada

1 Sgua Bídestilada e Dei£

nizada

Contagem de Fundo,

cpm + s%

10,5 ± 10%

11,7 ± 10%

11,5 ± 10%

11,5 ± 7%

Razão de Padrão Exter

no

0,350

0,396

0,409

0,403

b) CafiAíção de e.£eÁtoò de òupfiz&òão ["QaenchÁng").

0 objetivo desta seção ê~, atravis de uma curva de correção de supres-

são, demonstrar a constância, do gvtau. de &wpt&i>i,ao entre as diwersas amostras
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analisadas e, consequentemente, a coniitcLncÂja. na. z^lcimcÁa de. mectcção. E, co-

mo conseqüincia disto, não ser necessário a correção do efeito de supressão.

A fim de levantar uma curva demonstrativa do efeito de supressão em

cinti lação l íquida, uma amostra de água t r i t i ada padrão contendo 9947,4 dpm

(atividade atualizada para o dia da medição) fo i medida na janela de traba-

lho, estabelecida anteriormente em tempos de 5 minutos, inicialmente com a

ausência de CCI4 como supressor e, nas medições seguintes, com concentrações

crescentes deste supressor. A tabela .?. 13 mostra os dados obtidos.

TABELA 5.13

Valores experimentais de eficiência de medição e razão de padrão externo, em

função do volume de tetracloreto de carbono (supressor de fõtons)

Medição

i

1 1?
1 2?

3*
4!

5?

Volume de

CClt, (ui)

0

25
50
75

100

A
(cpm)

1384,3

874,0

564,6

374,8

265,6

AUq*
(cpm)

1372,9

835,5

553,1

363,3

254,1

E+
(%)

13,8

8,4
5,6
3,7

2,6

Razão de
Padrão Ex
terno

0,341

0,221

0,100

0,023

0,003

* Contagem de fundo em recipiente de vidro e água bidestilada e deionizada =

= 11,5 cpm; t E(S) = A ] í q (cpm)/9947,4 dpm x 100

A medição do grau de supressão i fe i ta através da razão de padrão ex-

terno, obtida para cada medição, segundo método discutido no capTtulo ante-

r io r .

As ef ic i incias de medições (E %) e as razões de padrão externo obtidas

são lançadas em um gráfico {ilgusta. 5.4), e, através do método jã descrito

anteriormente, fo i ajustada, a melhor curva, aos pontos experimentais.

Portanto, em todos os casos, a zúlcÁãnda. de. me.diç.ão f o i determinada

através da medição de um padrão de água t r i t i ada com 5640 dpm (corrigidos pa_

ra os dias das medições), di luído com água destilada e deionizada, tendo, po£

tanto, o mesmo grau de supressão que as amostras e sendo contado nas mesmas

condições das amostras.
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FIGURA 5.4

Curva de correção de efeitos de

supressão de fõtons

•S

tOO BOO 400

Razão di padrão «xtarno (xlOs)

5.1. VeAíúicação ExpeAúnwtat do Sí&tema.

A fim de verificar o comportamento experimental do sistema caracteriza^

do, procedeu-se a dosagens de trTtio em águas naturais, compreendendo, cada

uma delas, as etapas de:

. coleta das amostras

. preparo prévio

. enriquecimento eletrolítico

. preparo posterior para contagem

. contagem por cintilação líquida.

Foram selecionadas amostras de águas pluviais e subterrâneas por re-

presentarem materiais que contim teores de t n t i o altos (águas pluviais) e

baixos (águas subterrâneas).
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5.2.1. TeoA. de. ÜtZtio em Sguaó piuviaiò

Coletadas as amostras, segundo método já descrito, preparadas e conta-

das, obteve-se os seguintes resultados:

a) Fcuton. de K&cupeAação

A tabela. 5.14 mostra os dados que levaram ao cálculo do iaioti de. i&cu-

p&tflçõo mzdio, a ser aplicado, no calculo final do teor de 3H das águas anali_

sadas e referentes a três células monitoras de t n t i o (CMT).

TABELA 5 . 1 4

Calculo do iatoK de. recuperação midio de 3H para as eletrôli-

ses das águas pluviais.

Amos_

trás

CMT1

CMT2

CMT3

7rec

Af(cpm)

1

180,4

159,3

173,2

2

171,0

181,4

175,7

-

1

168,7

147,6

161,5

-

2

159,3

169,7

164,0

-

1

7,5

7,0

7,0

• - .

2

10,0

9,0

9,0

-

Vf(mt)

1

9,2

9,1

9,3

-

2

13,6

11,2

11,4

-

Af(dpm)

1

1656,8

1536,3

1717,9

-

2

1734,6

1690,8

1663,2

-

rec

1

0,8143

0,7551

0,8443

0,8046

2

0,8526

0,8310

0,8175

0,8337

Na tabela acima:

. E = 0,1249 = eficiência de medição = [A(cpm) do padrão-CF(cpm)]/

/5464}5 dpm

. A.(dpm) = 2034,6 dpm de 3H nos 250 m£. iniciais

. CF (contagem de fundo) = 11,7 cpm, com recipiente de vidro e água

bidestilada e deionizada.

. Af(cpm) = atividade final do volume de amostra incorporada ao

INSTA-GEL.

. V i n c (m£) = volume de amostra na eletrólise

. Af(dpm) = atividade de
 3H no Vf = Aj

iq/E x Vf/Vinc

. f r e c = fator de recuperação de tntio = Af(dpm)/Ai(dpm)

. os números 1 e 2 correspondem ã primeira e ã segunda determinações.
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O fator de redução de volume médio ( ? r e d v o l ) , para a primeira de de-

terminação, foi de 27,47 vezes, ocasionando um &aton de ewUqu.&cÁme.YVto m&dio

em t r í t i o igual a 22,02 vezes, enquanto que, para a segunda determinação, os

correspondentes parâmetros assumiram, respectivamente, os valores 20,72 vezes"

e 17,38 vezes, para as t r i s células monitoras de t r f t i o .

Entende-se o parâmetro Ration de. ejnAA.qae.cAme.nto como sendo a concentra^

ção de trTtio no volume final da e le t rõl ise (dpm de 3H no Vf/Vf), dividida pe_

Ia concentração de t n t i o no volume inicial da e le t rõ l i se (dpm de 3H no V^

V-) ou ainda, como o produto entre os fatores de redução de volume (f r e ( j v o i )

e de recuperação de trTtio (f ) .

6) Teai de TnZtio

Os dados de cálculos das concentrações de trTtio em U.T. para as amos-

tras de águas pluviais processadas estão na tabela. 5.15.

TABELA 5.15

Concentrações de 3H em U.T. das amostras de águas pluviais

analisadas.

Amostra

AP-09/75

AP-10/75

AP-11/75

AP-12/75

AP-02/76

AP-03/76

AP-04/76

AP-05/76

AP-07/76

AP-08/76

AP-09/76

A(cpm)

1

17,9

16,9

14,4

15,2

15,3

15,0

13,9

13,2

13,5

14,5

13,9

2

-

-

14

-

14
-

13
14
13
14
14

,7

,1

,8

,5

,8

,8

,8

A !Tq.

1

6,2

5,2

2,7

3,5

3,6

3,3

2,2

1,5

1,8
2,8

2,2

(cpm)

2

_

-

3,
-

2,
-

2,
2,
2,
3,
3,

0

4

1
8
1
1
1

V f

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10
10

[ml

I

,0
,6

,2
,4

,5

,2
,2
,2
,0
,6

,2

2

-

10

-

10

-

11

10

11

10

9

,0

,9

,4
,4

,0
,4

,6

Vinc.<

1

7,0

8,0

6,5

7,0

7,5

6,5

7,0

5,5

7,0

8,0

8,0

m£)

2

_

-

-

8,
-

9,

8,

9,

8,

7,

0

0

0

0

0

0

0

Cone.

1

44,0*

34,4*

21,2

26,0

25,2

26,0

14,9
14,0
12,8
19,8
15,0

3H

t

20

17

14
19
13
21
22

em

,0
-

-

,2
,4
,7
,5
,7

U.T •

Média

-

-

20

(26

21

(26

14

16

13

20

18

,6

,0)
,4

,0)
,6

,7
,3
,7
,9

* possíveis contaminações das amostras

AP = água pluvial; os dígitos seguintes são referentes ao mis e ao ano em que

as amostras pertencem respectivamente.
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Tanto as amostras das células monitoras de t n t i o como as amostras de

águas pluviais foram contadas por três vezes de 100 minutos cada, com uma iin

certeza estatística,nas atividades midias.de 2,0% para as primeiras e de 5%

e 7% para as segundas.

A concentração de t r r t io das águas em U.T. foram calculadas mediante

a equação

LU.T.] = 1000

f rec . 'V inc/ 7* 2
(9)

onde = atividade líquida de t r í t io , E = eficiência de medição, V* = vo-

lume final de amostra na eletrolise de enriquecimento, f = fator de recu-
ret •

peração de t n t i o , V. E volume da amostra enriquecida e destilada incorpo-

rada ao INSTA-GEL, 7,2 um fator de conversão de dpm para U.T. (pois 1 U.T.

7,2 dpm/£ HTO) e V. E volume inicial de amostra na eletrÕlise igual a 250 mi.

Oeve-se registrar que, para essas eletrõlises de águas pluviais, ope-

rou-se a uma corrente de 5A e demais condições iguais Is das três últimas ele_

trõlises de caracterização (tipo nQ 2), tendo, também, variação de temperatu-

ra e tempo de duração semelhantes.

5.2.2. Te.oi de, Tr&Uo de. Ãguau, SubteMÔnzai

Com processamento análogo ao dado ãs águas pluviais, obteve-se os se-

guintes resultados para as águas subterrâneas:

a.) FatoK d e >ie.c.u.p&naçEo

0 cálculo do fator de recuperação médio de t n t i o feito de modo análo-

go ao Ttem anterior, para a eletrõlise em que se processou as águas subterrâ-

neas, i encontrado na tabeJLa. 5.16.

0 úatoti de. lidução médio dz volume, para esta eletrÕlise foi de 57,80

vezes, determinando um ^aton. de ewiiquzcJinewto mzdio em t/tZtio igual a 40,25

vezes, entre as três células monitoras de tn t io .
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TABELA 5.16

Calculo do icutoK de n.e.ctipzAa.ç.00 midio de 3H para a eletrõ

lise das águas subterrâneas.

"1

Amostras

CMT1

CMT2

CMT3

T r e c

Af(cpm)

154,6

170,8

168,1

-

AjTq'(cpm)

143,1

159,3

156,6

-

V inc.W

10,0

10,0

10,0

-

Vf(itó)

19,0

15,6

17,3

-

Af(dpm)

2182,1

1994,5

2174,3

-

frec.

0,7152

0,6537

0,7127

0,6939

Para esta tabela:

. A.(dpm) = 3.051,0 dpm nos 1000 mi iniciais.

. CF(cpm) = 11,5 cpm

. os demais parâmetros são idinticos aos da tabeJüi 5.14 anterior.

b) TioK de. TfiZtio

Os dados da concentração de trftio em U.T. das amostras de águas sub-

terrâneas analisadas estão colocadas na tabula 5.17 e foram calculados pela

equação (9) citada anteriormente, onde para este caso, o volume inicial de

amostra (V )̂ e igual a 1000 ml.

TABELA.5.17

Concentração de 3H em U.T. das águas subterrâneas analisadas

Amostra

Poço n9

Poço n?

Poço n9

i

do

1

2

3

A (cpm)

7,4

3,2

7,7

A f

-

1,7

0,2

(cpm) Vf(me)

15,6

15,0

12,7

V i n c . ^

10,0

10,0

10,0

Cone.
3H em

-

4 ,

o,

de

U.T.

1

4

Nesta tabela:

. CF = 7,5 cpm (com recipiente de polietileno e água bidestilada e de_-
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ionizada).

. Poço n9 1 - Diamantul, O.K. Smit & Sons S.A.

. Poço n9 2 - Ito Aves Integradas S.A.

. Poço n9 3 - Fábrica de Tapetes São Carlos Ltda.

Os tempos de contagens das amostras dessa eletrõlise de águas subterrã_

neas são os mesmos e a precisão das medições das atividades médias das amos-

tras das células monitoras, as mesmas que para as eletrõlises das águas plu-

viais; difere apenas na precisão das medições das atividades médias das águas

subterrâneas que é de 10%.

0 tempo total desta eletrõlise foi de aproximadamente 624 h (26 dias),

compreendendo o tempo gasto na eletrõlise propriamente dita, e mais os inter-

valos para as recargas das células com as amostras, bem como, também, o tempo

gasto para o novo estabelecimento do equilíbrio térmico entre as amostras e

suas vizinhanças, para reinicio da eletrõlise.

A temperatura da amostra oscilou entre 0°C e 1°C, durante todo o trans_

curso da eletrõlise.
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6 . VISCUSSÂÕ VOS RESUÍ.TAPÚS

6 , / . CcumcteALzaçcLo do S-ú-Cema.

6,1.1.

a) CUu&cu, tlztHoHLtA.au>. fatotL-CéJhita.

Sabe-se que, pelo equivalente eletroquTmico do hidrogênio, é necessá-

rio uma carga de 2,96 A.h para decomposição eletrolítica de l,0g de água em

seus componentes gasosos. Portanto, para uma eletrõlise, onde o iatoK de. in.-

dução de. vo&ime (volume inicial /volume final) i cerca de 16,67 vezes (250 mt/

15 rod), teoricamente são necessários 695,60 A.h.

Entretanto, experimentalmente, para uma redução de volume de aproximadâ

mente 16,67 vezes, a carga total necessária, encontrada para tal redução,é um

valor razoavelmente menor, sendo, era média, para os dois tipos de eletrõli-

ses processadas, igual a 682,71 A.h. Há,portanto,uma diferença de 12,89A.h

entre as cargas teórica e experimental. Essa diferença é atribuída ao fa-

to de a redução de volume da água não ser somente, por dissociação eletrolTti.

ca, mas também por evaporação e por arraste mecânico ("spray"). A diferença

de carga, citada anteriormente, corresponde teoricamente ã cerca de 4,4 m£ de

água que não são dissociados pela eletrõlise, propriamente dita, mas são eva-

porados e/ou arrastados para fora da célula eletrolTtica.

Estes fatos contribuem para a diminuição do pautai d& òe.pana.qã.0 de tid-

tio, uma vez que moléculas de água tritiada podem evaporar e/ou serem arras_

tadas para fora da solução eletrolTtica.

Com a finalidade de se minimizar, tanto quanto possível, a evaporação

e o arraste mecânico da amostrada água,as eletrõlises passaram a ser processa^

das em um estagio de corrente apenas (5,0A) e com um volume inicial de amos-

tra igual a 250 mt. Conseguiu-se, com isto, temperaturas médias das eletrõlj_

ses mais baixas do que aquelas correspondentes as eletrõlises processadas em

quatro estágios de corrente elétrica (5,0A-8,0A-7,0A e 4 ,0A) , o que evidente-

mente contribui para diminuir a evaporação da amostra. A comprovação disto

está nos valores das cargas elétricas totais, para os tipos n° 1 e n9 2 das
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eletrõlises, com 681,76 A.h. e 683,65 A.h, respectivamente, ou seja, para a

última foi necessário uma carga elétrica maior para a mesma redução de volume

de amostra, uma vez que a evaporação foi menor, devido as temperaturas médias

dessas eletrõlises serem menores.

Deve-se ressaltar que hã um aumento significativo do tempo de eletrõli_

se (cerca de 35 horas) quando se trabalha em apenas um estágio de corrente e-

litrica (tipo de eletrõlise n9 2 - 5,0A) em relação, àquelas de vários está-

gios (tipo de eletrõlise n9 1 - 5,0-8,0-7,0 e 4,0A). Há, entretanto, uma di-

minuição na velocidade de eletrõlise (massa de água eletrolisada/unidade de

tempo), o que é benéfico quando se considera o arraste de amostra.

0 volume incial de amostra testado em primeiro lugar foi de 300,0 mi,

objetivando-se com isto um latan. dz Kzduç.ão de. voimz maior e, consequentemer^

te,um {oJtan. de. znAAquzcAjtiznto de. tnZtio também maior. Acontece que,dada as di_

mensões das células eletrolTticas, o nível da solução eletrolTtica ficava muj.

to próximo da extremidade das células (ou seja, das saídas dos gases gerados

na eletrõlise), e isto facilitou grandemente o arraste de amostra. Adotou-se,

então, um volume inicial de 250,0 ml.

0 iatoK-coMla., cuja expressão é dada pela equação ( 8) do Ttem cor-

respondente do capítulo anterior, significa uma medida do afastamento experi-

mental da célula correspondente em relação ao valor teórico, em termos de vo-

lumes finais e, consequentemente, em termos de recuperação de trítio.

A análise de variança, aplicada aos dados obtidos e constantes da tabz

Ia. 5.3, permite algumas observações:

- A diferença, estatisticamente significativa, entre as várias células

permite afirmar que, em relação ao conjunto, houve comportamentos anômalos,

isto é, células que se comportaram com desvios muito grandes entre si, não

permitindo afirmar que esses valores fossem resultado de uma variação ao aca-

so. A aplicação do teste "t" permitiu a identificação dessas células como

sendo as de número 10 e 12.

Pode-se atribuir esse comportamento anômalo a inúmeros fatores que di-

ficilmente poderão ser considerados em separado e que talvez sejam:

a) não homogeneidade superficial dos catodos, decorrente de comportamentos va

riãveis durante o processo de fosfatização;
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b) pequenas diferenças de dimensões de eletrodos, fato que leva a correspon-

dentes variações de área e, conseqüentemente, de densidades de corrente;

c) interações químicas entre eletrõlito e eletrodos, que possam levar a uma

variação do teor em eletrõlitos e a diferentes condutividades elétricas,

com repercussão sobre o volume final e sobre a recuperação de trí-

tio.

- A não significãncia, observada no exame do teste F entre "tipos de

eletrõlise", significa que não se pode afirmar que haja diferenças estatisti-

camente significativas, com repercussão sobre o ^atoK-cêZuía. e dependentes

da programação de corrente.

Isso eqüivale a afirmar-se que: nas condições em que se trabalhou, não

i fundamental estabelecer-se uma ou outra programação de corrente durante as

eletrólises. Ressalte-se, neste ponto, que essa observação é válida para o

fiatoA-cítute apenas, eis que, diferentes programações de corrente podem repe£

cutir sobre a temperatura do sistema e sobre fenômenos de perda de ãgua, em

função dessa temperatura e, da velocidade de eletrõlise, conforme jã foi dito

antes.

- Finalmente, o exame do teste F, que esta sendo considerado, permite

afirmar a não significãncia "entre operações", isto é, entrs ' várias eletrõ

lises consideradas independentes das programações.

Isto eqüivale a afirmar que, nos casos em pauta, houve reprodutibilida^

de satisfatória do processo eletrolTtico revelado no iatofL-dituZa.

Continuando a interpretação da analise estatística, verifica-se que os

subseqüentes testes estatísticos aplicados caracterizam, com alto grau de pro

habilidade, que as células 10 e 12 apresentam comportamento anômalo, jã refe-

rido.

Procurando determinar se haveria ou não necessidade de introduzir a

correção pelo ^cutoi-cãluài, comparou-se, como jã foi dito, os valores das vá-

rias células com a ausência de correção (^aton-cíàjüía = 1,000). Os resulta-

dos dessa análise, feita pelo teste "t", permitiu concluir pela não signifi-

cãncia em nível de certeza compatível com os processos experimentais.

Poder-se-ã, portanto, sem perda de precisão estatisticamente signifies^

tiva, trabalhar sem o referido fator.
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- 63 - *r<*

E evidente que com a inclusão das células "anômalas" no calculo das es_

timativas de parâmetros descritivos da população, aumentou o grau de variabi-

lidade evidenciado pelos desvios padrões e pelos coeficientes percentuais de

variação constantes das tabulai 5.7 e 5.S.

fa) Tmp&uUuAa da knoòtM.

A análise das curvas típicas apresentadas deixa bem claro que, no tipo

nQ 2 de eletrõlise, a variação de temperatura é bem menor que no tipo nQ l.Es

se fato parece estar relacionado com uma maior dissipação de calor, observa-

da, principalmente, nas fases de maior corrente aplicada, o que determina que

a câmara frigrorífica trabalhe com sobrecarga e sofra mais a influencia da v.a

ri ação das temperaturas do meio ambiente.

Se forem consideradas, as duas eletrõlises apresentadas, no gráfico de

variação de temperatura (iiguAa. 5.2), verifica-se que, no tipo nQ 2 a amplitjj

de térmica registrada foi de apenas 2,77°C, ao passo que, no tipo nQ 1, ela

atingiu o valor de 18,15°C.

Evidencia-se tal constatação como fato geral se, ao invés de analisar-

-se apenas uma curva de cada tipo, forem apresentados dados de t r i s eletrõli-

ses de cada tipo, correspondentes àquelas que levaram ã analise do ̂ cuton-cílu

Ia, que são apresentadas na tabeZa. 5.9 e cujas médias jã foram fornecidas no

capítulo anterior.

Se forem calculados os desvios padrões das médias mencionadas, verifi-

ca-se que no tipo nQ 1 ele foi de 0,36°C, enquanto que no tipo n9 2 ele foi

de 1,14°C revelando-se, por este dado que, no primeiro caso, a média foi mui-

to mais coerente.

•v .

6.1.2. Contagem poK CLntííação Liquida

a) VzteJurU.naçãa do Eópee-fcfco de. lnJÜtio. JaneÃa de. TfiabaZko

Como jã foi mostrado no Ttem correspondente do capítulo anterior, a jji

nela de trabalho, para contagem do trTtio presente na água trit iada, no espe£

trõmetro de cintilação líquida empregado, apresenta as seguintes característ^

cas:
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- janela: 2 a 11 unidades do discriminador

- eficiência de medição: 12,29%

- contagem de fundo: 8,91 cpm

- fator de mérito: 16,95517

Esta técnica de estabelecimento da janela de trabalho, através do par|

metro denominado {atou de. rnítito, é fundamentada, como já se disse anterior-

mente, no melhor (maior) valor de eficiência de medição e no menor valor de

contagem de fundo. Seleciona-se, portanto, a janela que possuir um maior va-

lor de teuton, de. mê/uXc.

0 valor do parâmetro &nicÂ.<Lncia. de m&dlç.ão encontrado para a janela de

trabalho, quando da realização das medições deste experimento, ê pouco menor

(12,3%) que o valor do mesmo parâmetro, obtido quando da realização das medi-

ções das atividades de trTtio das ãguas naturais (12,5%). A discrepância ob-

servada entre estes dois valores pode ser interpretada como uma flutuação

normal, considerando-se o pequeno tempo de medição gasto e a baixa precisão

obtida .

Quanto ã contagem de fundo, obtida, também, quando da determinação da

janela de trabalho, foi encontrado um valor (8,9 cpm) bem menor que o corres-

pondente parâmetro, obtido quando das medições realizadas, conjuntamente com

as amostras de ãguas naturais (11,6 cpm, em média); empregando-se no primeiro

caso ãgua-morta feita a partir da combustão de hidrocarbonetos (conforme cita

ção anterior) e no segundo caso água bidestilada e deionizada. A diferença

existente entre estes dois valores é atribuida ao fato de serem amostras de

contagem de fundo, preparadas com diferentes ãguas de diluição, sendo que,

a ãgua-morta possue um teor de 3H menor que a água bidestilada e deionisada.

Outras causas que poderiam explicar as citadas diferenças são: a utilização

de recipientes de contagens, com índices de contaminações C*0K, por exemplo)

diferentes e flutuações normais das desintegrações nucleares e de suas medi-

ções, aliadas ao pequeno tempo de medição empregado para este experimento.

Com referência ao emprego da ãgua-morta, para as diluições e preparo

de amostras para contagens de fundo, assunto tratado nos capítulos anterio-

res, ficou constatado que a ãgua de combustão produzida pelo método descrito,

provavelmente apresenta contaminações, que podem ter origem na dissolução dos

1

- 78 -



- 65 -

gases gerados na combustão da mistura de hidrocarbonetos, bem como também,

dos compostos gerados na combustão incompleta e de gases presentes no ar, que

se dissolvem na água de combustão.

Isto pode ser notado observando-se a tabete 5.12 do capitulo anterior,

ou seja: a contagem de fundo com ãgua-morta apresenta um nTvel mais baixo do

que com ãgua-morta bidestilada. Entretanto, não é por seu nível de 3H ser

mais baixo» mas porque o mesmo i encoberto pelas citadas contaminações (ou se-

ja, pelos supressores de fotons). E isto pode ser constatado pelo valor da

razão de padrão externo da contagem de fundo com ãgua-morta, que i a menor

que todas as outras, fato que indica a presença de supressão em maior grau.

Quanto aos valores das contagens de fundo das águas destilada, bidestj_

lada e deionizada, vi-se, na mesma tabela, que não se pode dizer que são me-

lhores que os correspondentes valores para a ãgua-morta bidestilada (devido

ãs precisões com que essas medidas foram feitas), mas em compensação, pode-se

notar que suas razões de padrão externo são próximas entre si, e em média,

bem maiores que o correspondente valor para a água morta. Isto vem confir-

mar que possuem um menor grau de supressão.

Portanto, o emprego da ãgua-morta, produzida por este processo, foi

substituído pelo emprego da água, bidestilada e deionizada, que apresentou

bons resultados.

Um ponto negativo, que também deve ser ressaltado, em relação ã ãgua-

-morta, i o da baixa velocidade de produção, não atendendo ãs necessidades de

água, para esta finalidade, nas análises realizadas.

fa) Cow.e.çS.0 de. E^QÀtot, de. SwpJiçÁttã.0 ("Quencfcóuj")

A constância do giau de. ÁupfL&iião entre as amostras de água, cujos te£

res de 3H foram determinados, é devido ao fato de que são amostras de água

destiladas e, portanto, com alto grau de pureza. Há, evidentemente, a supres^

são química própria das moléculas da água e também do oxigênio gasoso, que,

em todas as amostras, é de se acreditar ser aproximadamente o mesmo.

Daí, então, não ser necessário a correção do efeito de supressão para

determinação da ê -ccíêncict da m&diç.ão, sendo que a mesma é determinada atra-

vés de um padrão de água tntiada de concentração muito bem conhecida, sendo
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preparado e medido nas mesmas condições que as amostras.

A tabzia 6.1 mostra os valores mldios da hazão de. padsúio zxWino (já

conceituado e caracterizado nos capítulos anteriores), para duas eletrõlises

distintas de águas pluviais.

TABELA 6.1

Valores experimentais da razão de padrão externo para as

amostras de águas pluviais analisadas

Amostras

AP-09/75
. AP-10/75
: AP-11/75
\ AP-12/75
' AP-02/76
; AP-O3/76

AP-04/76
| AP-05/76

AP-07/76
AP-08/76
AP-09/76

Razão de Padrão Externo

El

0,390
0,391
0,390
0,392
0,379
0,388
0,404

, 0,406
0,409

E2

0,374

0,373

0,375
0,372
0,368

0,372 e 0,375
0,372 e 0,375

(El e E2 são as repetições das eletrõlises)

Fazendo-se uma análise da tabela anterior, pode-se deduzir que a ampli_

tude de variação de razão de padrão externo, para as amostras da eletrõlise

El, i de 0,030 unidades da citada razão (valor máximo 0,409 e valor mínimo

0,379) e de 0,007 unidades para a eletrõlise E2 (valor máximo 0,375 e valor

mínimo 0,368).

Com estas amplitudes e com o auxílio do grafico constante da ÍÍQVJVJ.

5.4.do capítulo anterior, pode-se observar que há uma variação de cerca de

0,95% e de 0,25%, nas eficüncias de medições, para as amostras processadas

na eletrõlises El e E2, respectivamente. Tais desvios estão perfeitamente

bem enquadrados dentro do erro experimental global.

Cumpre esclarecer também que,nas extrapolações anteriores, os valores
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de eficiência de medição encontrados são maiores que os citados no Ttem ante-

rior deste mesmo capítulo. Isto i devido ao fato de que o experimento, que

estabeleceu o gráfico da á-tguAa. 5.4, foi feito com um padrão de água tr i t ia-

da, com teor de t r í t io mal calibrado, obtido por di 1 uições,enquanto que as de

mais medições de eficiincia foram feitas com um padrão muito bem calibrado e

de procedência jã referida anteriormente. Entende-se também que o referido

padrão,poderia conter alguma quantidade de um supressor qualquer, a ponto de

apresentar a maior razão de padrão externo, inferior ã media das amostras ana.

usadas (veja tabeJLa. 5.13 do capitulo anterior). Por outro lado, isto também

poderia ser causado por uma contaminação no recipiente de medição, empregado

neste experimento.

6.2. VeAiúicaçãa ExpeJiimzntaZ do SZ&tma

f>*i,1. Tzofi dz TtátLo em íguaò ?iu.\iiaÂj>

a.) Teuton, dz Rzcu.peA.ac.ao

Pode-se observar, através da taboJta. 5.14, que houve no &a£on. dz

nação mídia um aumento de 80,46% para 83,37% entre as repetições consecutivas

das eletrolises. Isto3 pode ser atribuído ao envelhecimento dos eletrodos»

pois as superfícies fosfatizadas dos catodos apresentaram uma película muito

fina, uniforme e homogênea.

Discussões análogas poderão ser extraídas dos correspondentes valores

dos hoLtoizA de. zmÁ.qu.zaónznto sm 3H, apresentados também no mesmo capítulo.

Referente a este mesmo fato, deve-se ressaltar que o hatoi dz izcapeAR

çõo mídio, encontrado na primeira eletrólise processada, foi da ordem de 60%,

enquanto que o valor de 83,37% é relativo a vigésima segunda eletrõlise, isto

é, apôs cerca de 3000h de operação das células. Parece ficar evidenciado uma

melhora sensível no iainn dz A.&cupeAação.

ò) TZOK dz TfiZtlo

Os dados de concentração de trítio em U.T. das águas pluviais analisa-

das, constantes da tabzla. 5.J5, foram lançados em um gráfico qua aparece na
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6./.

FIGURA 6.1

Variação da concentração de 3H em U.T. das águas pluviais analisadas.
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Os resultados obtidos estão dentro da ordem de grandeza, da conceji

tração das águas pluviais, das estadões pluviomitricas brasileiras, mostradas

na tabzía 1.1 do capTtulo 1,principalmente comparando-se a concentração média

do período examinado, que i de cerca de 19,4 li.T. (aproximadamente anual) com

as concentrações médias anuais, das estações localizadas no interior do conti.

nente (como São Carlos, SP). Porque, como se sabe, ha uma tendência de se

aumentar a concentração de trítio das águas pluviais, a medida que se caminha

para o interior do continente [3].

A curva obtida no gráfico da iígusui 6.1 parece evidenciar a variação

estacionai da concentração de trvtio das águas pluviais, típica do hemisfério

sul, conforme descreve PLATA [3]. Há um aumento na concentração nos meses de

maiores índices plúviomitricos (estação das águas) em relação aos demais meses

(estação da* seca); essas duas estações climáticas, em São Carlos (SP),ocorrem
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nos meses de outubro a março e de abril a setembro, respectivamente [127],

Os dados constantes da tabz&z 6.2 são os níveis pluviometricos de São

Carlos (SP), da mesma época em que se analisou a concentração de trítio pre-

sente na água. Os dados foram coletados no Posto de Meteorologia do Ministé-

rio da Agricultura, localizado em São Carlos (SP) e bastante próximo ao posto

de coleta das águas pluviais, para análise de tntio (este, localizado na Uni_

versidade Federal de São Carlos). Para melhor identificação dps locais, ver

esboço de mapa da {ÍQUJUJ. 6.2.

TABELA 6.2

Valores, em mm das precipitações em São Carlos, SP.

-^^^ ano

mês ^*"---^^

Oanei ro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Junho
Julho
Agosto
Setembro

Outubro
Novembro

Dezembro

1975

241,8
309,6

59,6
54,2
13,0
0,7

100,5
0,0
62,6
97,3
24^,8
213,8

1976

199,2
312,5
312,7
58,6
144,6
102,2

76,3
81,1
125,4
82,5
129,4

299,0

Para melhor evidência e caracterização da variação estacionai, referj[

da anteriormente, foi feita uma comparação entre as concentrações das duas es_

taçoes e, estatisticamente, pode-se afirmar, a nível de 99% de certeza.que os

dois conjuntos de dados são diferentes entre si, resultado este obtido quando

se aplica um teste "t" nos dois citados conjuntos.

A fim de verificar se houve reprodutibilidade do processo de medida

de trTtio, nas ãguas pluviais analisadas, procedeu-se a uma repetição do mes-

mo e os resultados obtidos, constantes da tabela. 5.15 (do capítulo anterior)

foram submetidos a uma análise estatística pelo teste "t", usando a tlcnica
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de íòdos emparelhados, jã que as medidas foram feitas nas mesmas amostras.

0 resultado obtido forneceu um valor de "t" que, comparado com os va

lores tabelados para os graus de liberdade correspondentes, permitem aceitar

a hipótese nula; concluindo-se, portanto, que os dois conjuntos de dados per-

tencem ao mesmo universo de medidas.

Pode-se concluir que houve satisfatória reprodutibilidade.

6.2.2. TZOK de. TnltLo em Kgwu SubteAnãnzoA

a) Tatoh. de. Recuperação

0 {oJhoK c£e fLZcu.peAja.ç.ão mzdio de 3H das três cilulas monitoras, alcança_

do por esta eletrõlise, foi de 69,4% [tabela. 5.76).

Este valor é menor do que aqueles obtidos na analise das águas plu-

viais, os quais ficaram entre 80 e 83% aproximadamente.

A explicação desta diminuição no citado fator i atribui da ao fato de

ter-se operado nesta eletrõlise através do sistema de recargas periódicas de

amostra e com um tempo total de eletrõlise excessivamente alto (=624h ou cer-

ca de 26 dias). Isto tudo ocasionou perdas de amostra, nas manipulações en-

volvidas nas recargas, na evaporação devido ao tempo grande de eletrõlise,

etc, e conseqüentemente, uma redução na recuperação de trTtio. Contudo,deve-

se enfatizar aqui, devido ter-se trabalhado com apenas seis cilulas eletrolí-

ticas, a temperatura da amostra durante a eletrõlise oscilou entre 0°C e 1°C,

o que minimizaria a evaporação da amostra.

Para cada estagio de eletrõlise o fator de recuperação tem o seu valor

normal (80-83%), e até pode ir melhorando atravis dos estágios até o estágio

final da eletrõlise. Entretanto, as recargas de amostra contribuem, como já

foi dito, para a diminuição do fator de recuperação global da eletrõlise. Se]i

do assim,pode-se dizer que o fator de recuperação i função do numero de recar^

ga de amostra realizado durante a eletrõlise, isto I, ele decrescerã com o

aumento do número de recargas de amostras.

Não foi adotado o sistema de, para cada estagio da eletrõlise,retirar-

se o volume final de amostra, destila-lo, retorná-lo ã mesma célula eletrolT-

tica, readicionar eletrÕlito (Na2Oz), adicionar nova alíquota da amostra e
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finalmente reiniciar a eletrõlise, devido a perigos de contaminações que pos-

sam ocorrer, também devido ã elevação do tempo de eletrõlise, etc.

Entende-se que o erro causado no volume inicial (1000 ml de amostra)

devido aos 2,000g de Na2O2 adicionados, seja realmente insignificante frente

ao erro global da determinação da concentração de 3H da amostra. Por outro

lado, evita-se os problemas citados anteriormente, e o fato das células moni-

toras de trítio serem igualmente processadas, de certa forma, anula este pe-

queno erro.

Deve-se ressaltar finalmente que, apesar disto, o fator de recuperação

obtido não é ruim, comparado com os da literatura.

Considerações análogas podem ser feitas com relação ao fator de enri-

quecimento obtido» para este sistema de recargas periódicas de amostra.

b) Tzou dt Tnltio

A concentração de trTtio encontrada na água de dois, dos três poços an£

lisados [tabzLa. 5.17], está coerente com os níveis de trTtio normalmente pre-

sentes nas águas subterrâneas, conforme os dados da tabula. 1.2 do capítulo 1.

A água de um dos poços analisados apresentou uma concentração de trT-

tio não mensurável na única análise efetuada e com os sistemas de enriqueci-

mento e medição descritos e caracterizados neste trabalho.

A ilguta. 6.Z mostra um esboço do mapa da cidade de São Carlos e perife_

rias e as localizações dos poços tubulares, bem como, dos postos de coleta

dos níveis pluviomítricos e de coleta de amostras de águas pluviais.

0 baixo nível de trTtio, normalmente encontrado em águas subterrâneas

e de, principalmente, poços mais profundos, é devido geralmente ã lenta infil_

tração das águas pluviais, de rios e lagos que alimentam os lençóis aqüífe-

ros. A meia vida relativamente curta do 3H é também responsável pelo abaixa-

mento das concentrações de 3H, presentes neste tipo de água.

As variações mais sensíveis, no teor de trítio das águas subterrâneas,

são devidas ã constituição geológica do sub-solo, de onde provém a água. En-

tão, segundo as características dos aqüíferos (confinado ou não), zonas de

afloramentos de camadas permeáveis (zonas de recargas), camadas superiores,

aos aqüíferos muito pouco permeáveis, etc, é que o nTvel de tntio e relativa^
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FIGURA 6.2

tsboço do mapa da cidade de São Carlos e periferias.

GLEBA DO
CAMPUS

UFSCor

CIOADE O£ SÃO CARLOS

0 »C «O 12»

Px - Poço de Diamantul J.K. Smit & Son S.A.

P2 - Poço da Ito Aves Integrada S.A.

P3 - Poço da Fábrica de Tapetes São Carlos Ltda.
A - Posto de Meteorologia do Ministério da Agricultura.

B - Posto de coleta de amostras de águas pluviais.
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mente alto ou baixo.

Para o presente caso dos poços analisados não foi possível completar

a repetição, pois o sistema de enriquecimento explodiu (uma das cilulas ele-

trolTticas desencadeou a explosão), quando se desenvolvia a segunda analise.

Devido a este fato, não foi possTvel fazer-se a confirmação da concen-

tração de trítio dessas águas, o que dificulta sobremaneira a discussão dos

respectivos resultados. Entretanto, isto não causa grande problema, uma vez

que este não i o objetivo deste trabalho. Para o caso das águas pluviais foi

possTvel extrair-se algumas discussões com certa segurança, embora não fosse,

de imediato, o objetivo deste trabalho.

6.3. Pi&ciòão doi

6.3.U RzpiodLuUbLUda.de. do Si&tema. de. AnãLut

Com b objetivo de levantar dados sobre a reprodutibilidade do sistema

global de análise de trTtio (enriquecimento eletrolTtico e medição por cinti-

lação líquida), foram calculados os parâmetros estatísticos dos resultados

"V.c x A-|. * (constantes da tabela. 5.2 do capítulo anterior), para as tris

repetições das eletrõlises de caracterização do tipo nQ 2.

Julga-se correto o emprego do resultado "V^ x A^^ ", para tal fim,po£

que o mesmo 5 diretamente proporcional a concentração de 3H das amostras ana-

lisadas (que era de 50 U.T., aproximadamente). Foram tomados os dados das ele;

trõlises de caracterização do tipo nÇ 2, devido ser este o adotado, para o

enriquecimento das amostras de águas pluviais e subterrâneas.

Chegou-se então aos seguintes valores dos parâmetros estatísticos, mos_

trados pela tabeJLa. 6.3.

A interpretação desses dados permite concluir por uma boa precisão in-

ter-celulas, revelada por desvios padrões relativamente baixos, em relação ã

média e enfatizada pelos coeficientes porcentuais de variação (relação s/3f .

100), também razoavelmente baixos.

Note-se, também, que em analises anteriormente relatadas (no estudo do

concluiu-se pela não significãncia estatística dos resultados
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TABELA 6.3

Resultados estatísticos do iatoi-cãJbuJía. obtidos nas eletrõlises

de caracterização tipo n° 2 (5,0A)

Parâmetros Estatísticos

Media

Desvio padrão

Desvio padrão da media

Coeficiente Porcentual de Va_

r i ação

El

94,55

8,20

2,37

8,67%

Eletrõl ises

E2

100,43

11,46

3,31

11,41%

E3

100,34

12,56

3,63

12,52%

entre eletrõlises. No caso dos dados da tabUa. 6.3, incluíram-se os resulta

dos das células eletrolTticas de n9s 10 e 12, que a analise estatística reve_

lou como tendo comportamento anômalo.

Esses resultados permitem calcular uma média geral do valor "VfxA-|-jq."

que caracteriza as eletrõlises do tipo n? 2. Chega-se, então, aos valores

relacionados na tabeZa. 6.4

TABELA 6 .4

Valores médios dos parâmetros estatísticos do

obtidos na tabula. 6.3

t-arãmetrcs • Estatíst i cos

Mé-iia

Desvio Padrão

Desvio Padrão da Midi a

Coeficiente Porcentual de Variação

Eletrõ l ise Tipo n9 2

98,44

10,95

1,82

11,12%

Considerando-se as propriedades dos parâmetros, pode-se, então, afir-

mar que,nas condições de trabalho apresentadas, em cerca de 68% dos casos, os

valores de "VfxA1. " estão compreendidos entre 87,49 e 109,39 (x ± s) e a mí

dia oscila entre 94,74 e 102,14 (3f ± t . _ ) , com 95% de significãncia.
sx

6.3.2. VK&cLião deu, Conczn&iaç.õ<u> de. JtuüÜuo deu, knoipuu Anali&adai

A precisão com que tais concentrações de t n t i o em U.T. {tabíXxu> 5.J5
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e 5.77) foram medidas é o resultado da precisão relativa aos processos de en-

riquecimento eletrolTtico (compreendendo desde a coleta da amostra, até a sua

preparação para medição) e de medição por cintilação iTquida.

Os erros mais prováveis provenientes da primeira parte são oriundos

dos processos de coleta, destilação prévia e subsequentes manipulações da

amostra (preparo da solução eletrolTtica, eletrõlise, destilação final e pre-

paro da amostra, para medição com o coquetel cintilante).

Deve-se ressaltar que em cada passo analítico descrito anteriormente,

pode haver contaminação, da amostra, erro este, muito comum, alias, quando

se trabalha com baixos níveis de 3H das amostras e com o sistema de . células

monitoras de trítio (de concentrações, desse isõtopo muitas vezes maior que

as amostras analisadas) como i o presente caso, principalmente nos passos que

vão do preparo da solução eletrolTtica, ate o preparo da amostra para medição

com o coquetel cintilante.

Outros erros prováveis são o enriquecimento diferencial entre as célu-

las eletrolTticas e o fracionamento isotõpico também diferencial ente as amo£

trás, ocorrido por ocasião da destilação final [61]. 0 primeiro deles,no pre

sente caso, pode ser considerado baixo (ou com pequena contribuição ã preci-

são global) quando se observa os desvios padrões (s) dos volumes finais (Vf)

das eletrolises de caracterização, contantes das tabíàu 5.7 e 5.2 do capítu-

lo anterior. Entende-se que o "vy1 pode ser tomado como parâmetro de propor-

cionalidade do enriquecimento eletrolítico (fator de recuperação ou de enri-

quecimento de trítio), pois é função do fator de enriquecimento de trítio.

Quanto ao segundo (fracionamento isotõpico diferencial na destilação final)

pode ser interpretado com base no parâmetro "V^líq." das eletrõlises de ca-

racterização, o que foi anteriormente considerado como tendo uma boa precisão

[tabela 6.4).

Nas medições de volumes, envolvidas nos vários passos da analise, evi-

dentemente cometem-se erros, segundo os recipientes volumetricos que são em-

pregados. A saber são eles: volume final (Vf) medido com um cilindro gradua-

do (faixa vermelha), volume inicial (V.) medido com balão volumétrico e volu-

me de amostra incorporado ao coquetel cintilante, medido com pipeta graduada.
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Destes» evidentemente, o que mais contribui (negativamente) para a precisão

global é o primeiro. Ha também, um determinado volume de amostra que fica re_

tido nos eletrodos, quando da medição do volume final da eletrõlise, o que

aumenta ainda mais a sua incerteza.

Outro fator de erro, presente no processo global de enriquecimento é a

não recuperação do t ri ti o existente na amostra, que tiver sido incorporado ã

hidroxila do hidróxido de sódio (eletrõlito originado na reação química do

peróxido de sódio, com as moléculas de água da amostra a ser analisada). Es-

ta técnica foi adotada neste trabalho, por ser mais rápida e mais pratica do

que aquelas que fazem uso da neutralização do NaOH, com C02 ou Pb(NO3)2, com

destilação final posterior, recuperando-se a água que contém o átomo de hidr£

gênio (que pode ser um átomo de trítio) da hidroxila do referido hidróxido

(conforme foi apresentado no capítulo 3).

Com exceção deste último, os demais erros são até certo ponto minimize^

dos, uma vez que cuidados ,e técnicas especiais são tomados em cada passo da

análise, passando-os, então, ã classe dos erros indeterminados e representan-

do uma pequena parcela do erro global, que afeta o resultado final do teor de

trítio de uma amostra desconhecida.

0 erro relativo ã medição da atividade de trTtio das amostras analisa-

das por cintilação líquida é fornecido diretamente pelo espectrômetro. Na re£

1 idade, o aparelho fornece a incerteza estatística do total de contagens acu-

muladas (N) (atiyidade da amostra mais contagem de.fundo), num certo interva-
1/2

Io de tempo "t", expressada percentualmente como 2(N) ' (duas vezes o desvio

padrão). Este número "N" é de natureza totalmente aleatória, como o é tam-

bim, o número de desintegrações radioativas que o originou.

Para se determinar a incerteza estatística da atividade referente uni-

camente ã amostra (A-j* = Aj - CF) como sendo o desvio padrão desta ativida-

de (SA-|̂ , ), a partir dos desvios padrões da atividade media total (SAT) e da

contagem de fundo (s C F), usuou-se a equação (10) segundo CAMPOS [118] e PRICE

[128].

1/2
(10)
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onde "CF" i a taxa de contagem de fundo em "cpm", "A^" e a taxa glob .:'a cor»

tagem (amostra mais contagem de fundo) em "cpm" e "t" é o tempo ce medição

empregado em minutos.

Obtim-se finalmente,

AT - CF = A1T. ± s, (11)

As incertezas estatísticas associadas as atividades líquidas das amos-

tras de águas pluviais e subterrâneas foram calculadas pela equação (10) e ex

pressas percentualmente sobre os valores das citadas atividades e,finalmente,

associadas aos valores das concentrações de trítio das amostras.Estes dados

estão relacionados- na tabela. 6.5 para as águas pluviais e tabela. 6.6 para as

águas subterrâneas.
TABELA 6.5

Precisão da concentração de 3H em U.T. das águas pluviais analisadas.

Amostras

AP-09/75

AP-10/75

AP-11/75

AP-12/75

AP-02/76

AP-03/76

AP-04/76

AP-05/76

AP-07/76

AP-08/76

AP-09/76

AT(cpm)

1

17,9

16,9

14,4

15,2

15,3

15,0

13,9

13,2

13,5

14,5

13,9

2

14,7

14,1

13,8

14,5

13,8

14,8

H,8

Alíq>m>±sAlTq W

1

6,2± 4,8

5,2+ 5,8

2,7±11,1

3,5+ 8,6

3,6± 8,3

3,3± 9,1

2,2+13,2

1,5±19,3

1,8+16,1

2,8+10,4

2,2±13,2

2

3,0+10,0

2,4+12,1

2,1+13,8

2,8+10,7

2,1+13,8

3,1+ 9,7

3,1± 9,7

Cone: de 3H em U.T.

1

44,0+2,1

34,4+2,0

21,2+2,4

26,0+2,2

25,2±2,1

26,0±2,4

14,9+2-,0

14,0+2,7

12,8±2,1

19,8±2,1

15,0+2,0

2

2040±2,0

17|,5±2,1

14t2+2,0

19,4±2,1

13,7±1,9

21,5+2,1

22,7+2,2

(cálculos efetuados com uma taxa de contagem de fundo de 11,7 cpm e um tempo

de medição de 300 minutos, tanto para CF com /L.)

A precisão que afeta os resultados das concentrações de t r í t io em U.T.

pode ser considerada como sendo apenas a incerteza estatística associada âs

contagens, calculada pelo mitodo descrito anteriormente e relacionada nas ta-
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TABELA 6.6

Precisão da concentração de 3H em U.T, das águas subterrâneas analisadas

Amostra do

Poço n? 1

Poço n9 2

Poço n° 3

ÃT(cpm)

7,4

9,2

7,7

AlTq.<CPm>±SVn^M liq.

-

1,7± 14,1

0,2+115,0

Cone. de 3H em

U.T.

-

4,1+0,6

0,4+0,5

(taxa de contagem de fundo = 7,5 cpm; tempo de medição = 300 minutos).

hoJtaí, 6.5 e 6.6.

Na tabela 6.5 pode-se também observar que o intervalo de variação da

concentração de trítio em U.T. (intervalo de incerteza) i de 8,3% a 19,3%,

ou seja, de 2,0 U.T. a 2,7 U.T., para as amostras analisadas.

Infelizmente, devido ao problema ocorrido com o sistema eletrolTtico

(explosão), não foi possível serem completadas as repetições das analises e,

alim disso, faz sentido interpretar-se apenas o resultado da amostra de úm

dos poços, pois o de n? 1 não foi possível detetar a presença do trTtio (com

o sistema e as condições de analise empregados), enquanto que do n9 3 a con-

centração foi menor que a unidade e incidindo sobre ela, evidentemente, uma

incerteza muito alta (uma vez que esta concentração está abaixo do limite in-

ferior de deteção do sistema de análise empregado).
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7. SEGURANÇA MS SISTEMAS PE ENRIQUECIMENTO PE TRfTCO POR ELETRflllSE

7,1. Con&idvw.ç.deJ>

A manipulação de hidroginio gasoso é sempre perigosa devido is suas

condições de flamabilidade e explosividade. Se considerar-se que na eletrÕli_

se da água, a mistura gasosa formada apresenta o H2 e o 0 2 em proporções este

quiomitricas, compreender-se-H facilmente o perigo subjacente a todas as ope-

rações de eletrÓlise de grandes volumes de água.

Não são raros, na literatura e nas comunicações verbais, as referên-

cias a acidentes explosivos durante operações de eletrõlises de água. Em la-

boratórios para dosagem de tríti o, tem-se ciência de explosão que, se não cair

saram vitimas pessoais, causaram danos materiais bastante grandes.

Nos casos específicos de eletrôlises, para enriquecimento em trítio de

águas naturais, há referências verbais sobre explosões ocorridas nos sistemas

adotados.

Pode-se referir àquela ocorrida no Laboratório de Trítio do Instituto

de Pesquisas Radioativas (IPR) (atualmente da NUCLEBRAS) e localizado no'tam

pus" da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não se pos-

suem dados da ocorrência para tentar identificar as causas.

Outro caso tTpico foi o verificado no Laboratório de Trítio da Coorde-

nadoria de Aplicações de Radioisõtopos e Radiações na-Engenharia e Indústria,

(CARREI), do Instituto de Energia Atômica (IEA), situado no "campus" da Uni-

versidade de São Paulo, em São Paulo. Nesta ocorrência, foram destruídas to-

das as células de vidro em duas explosões ocorridas em diferentes datas.-

A causa foi identificada como superaquecimento e faiscamento no conta-

to entre os cabos condutores de corrente elétrica e os eletrodos, situado no

interior das células eletrolTticas e mergulhado, portanto, na massa gasosa

explosiva. 0 defeito surgiu em função de deficiências nas soldas entre esses

elementos estruturais.

Finalmente, no Laboratório de TrTtio do Departamento de Química da Uni_

versidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP), objeto desta dissertação,

ocorreu explosão que não trouxe grandes danos materiais, mas prejudicou sensj_

- 9 3 -



I» velmente os trabalhos programados.conforme ja foi referido. Neste especifico

caso, as observações apôs o acidente permitem a formulação de uma hipótese s£

bre a causa, que passasse; a expor.

Por razões ainda não identificadas, houve uma diminuição anômala do vo

lume do eletrõlito dentro, provavelmente, da célula életrolTticá nQ 9. Esse

fato levou ã formação do deposito do eletrõlito (NaOH proveniente do Na2O2

adicionado ã amostra), em forma pastosa e com alta resistência a corrente el£

trica. Isso levou a um aquecimento suficiente para fundir o NáOH (ponto . de

fusão igual a 318,4oC [129]) provocando, em seguida, sua eletrólise com forma

ção de sódio metálico na superfície do catodo. Posteriormente, esse sódio de_

ve ter reagido com a água residual ou condensada nas partes frias da célula

e o calor desprendido deve ter sido sufi eiente para provocar a ignição da mi^

tura explosiva existente no interior do sistema.

São evidências dessa suposição:

a) ausência de solução no interior de algumas células.

b) farto deposito no fundo das mesmas. Se considerar-se que em cada célula

são adicionadas 2,000g de Na2O2 (para a eletrólise de águas subterrâneas,

na qual houve a explosão) teremos um depósito teórico,por célula, da ordem

de 2,052g.

c) reação violenta desse depósito com a ãgua(após a retirada do interior da

célula nÇ 9) com desprendimento de calor e gases (H2) que se inflamaram.

d) alterações na pintura externa dos anodos, com indicação de transformações

produzidas por altas temperaturas.

A onda de choque provocada pela explosão causou a rutura de dois bor-

bulhadores (com violento rompimento das conexões de borracha), abertura da

conexão que liga a tubulação principal com o sistema de exaustão (junta esme-

ril hada com prendedorês de mola) e a projeção, a grande distância, da curva

de 180° (de plástico), existente na extremidade superior da tubulação, acima

do telhado, para exaustão dos gases e sua diluição na atmosfera.

Testemunhas assinalam a ocorrência de duas explosões sucessivas. Pode-

se admitir que a primeira tenha sido a da célula e a segunda a do gás contido

no sistema de exaustão.
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Não houve maiores danos devido, principalmente, ã construção metálica

e robusta das ci lulas, que nada sofreram.

7.2. CaMcXe/uAticOÁ de. Segu/uinça do HldJvoQÍnÁJO

0 hidroginio, pelas suas propriedades físicorquímiças, apresenta carac_

terísticas marcantes de baixa viscòsidadee altos coeficientes de difúsibi j l i -

dade. Os dados seguintes comprovam tais afirmações [129]:

.coeficiente de difusão, a 0°C . . . . . . . . . . . . 0,634 cm2seg'1

.viscosidade, a 0°C . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Í . . . . 8 3 , 5 y poises

Como tirmo de comparação, os valores para o 02 são os seguintes:

. coeficiente de difusão, a 0°C .0,178 cm^eg"1

. viscosidade, a 0°C 189,0 v poises

Essas características imprimem ao H2 as propriedades, jã bastante co-

nhecidas, de escape fáci l por pequenos orifícios ou soluções de continüidades

em juntas, vedações, etc.

Do ponto de vista de seu comportamento, em esquemas de segurança, i iin

portante notar os valores abaixo referidos por [130]:

Limite* de. ̂ àrnabilidade. (expressos em % em volume e referidos a 25°C

a 760 mm Hg de pressão)

a) no ar - l imite inferior: 9,5% de H2

- l imite superior: 65,2% de H2

b) no oxiginio - limite infer ior: 9,4% de H2

l imite superior: 91,6% de H2

Tmpesiaxu/ia. mZnima. de. ÃgnLç.cio

a) no ar - 530°C

b) no oxigênio - 450°C

TwpeAatWia da. Chama.

a) no ar - 2045°C

b) no oxiginio — 2660°C

Velocidade, de. combu&tão

a) no ar - 440 cm.seg**

b) no oxiginio - 1140 cm.seg"1

Essas características determinam a fácil inflamabilidade do sistema

H2+02 e as características de explosividade decorrentes, sobretudo, da alta
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temperatura do sistema em inflamação e da alta velocidade de propagação da

chama, que imprime, ao processo, as características de uma detonação.

Conforme afirma GREGORY ei aZU. [131] o hidroginio constitue mats u i

extremamente perigoso, a não ser que seja adequadamente manipulado.

Assinalam, essses autores, que o fátóde sé tratar dévgas inodoro e irr

color aumenta essa periculosidàde. Entretanto, no caso em pauta, não £ em ra

zão de efeitos fisiológicos de sufucação, e sim por sua explosividcde. :

Em outro trecho, afirmam (e esse detalhe é muito importante) que a ig-

nição de misturas infl amáveis de H2exigem muito pouca energia (0,00019 Jou-

les, no ar), correspondendo isso a uir* faísca invisíveli- Informam, em segui-

da, que misturas não confinadas dè H2-ar exigem, entretanto, fontes de igni-

ção mais potentes.

Pelas características, ja citadas, da mistura H2+02 gerada nos sister

mas de enriquecimento de trTtio e pela natureza confinada da mesma, configu-

ra-se a periculosidàde latente do material resultante dessas eietrõlises.

7.3. M&didcu, de.

A análise dos casos ocorridos e o exame das características permitem

indicar como causas prováveis da ignição da mistura:

. faíscas elétricas geradas em contatos defeituosos, cargas estáticas,

etc;

. aquecimento excessivo de partes do sistema;

. fugas de hidrogênio por vedações defeituosas.

Como medidas básicas de segurança, para os sistemas que vim sendo dis-

cutidos, pode-se propor:

a) ventilação adequada do local;

b) prevenção a fugas da mistura explosiva, através de juntas bem feitas;

c) eliminação de fontes de ignição, através de afastamento de chamas aber-

tas, contatos elétricos blindados e bem dimensionados;

d) controle rigoroso do volume residual do elétrólito;

é) eliminação da mistura explosiva e subseqüente diluição no ar, através de

um eficiente sistema de exaustão, e,
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f) diluição da mistura explosiva pela injeção de ar no sistema de exaustão.

Neste caso, dever-se-I atentar ao perigo do aparecimento de cargas elétri-

cas nos bicos injetores, que devem ser metálicos e ligados ã terra por Um

bom sistema elétrico.

Poder-se-ã", também, colocar redes metálicas em pontos convenientes da

tubulação de exaustão (saída das células e saTda para o sistema de exaustão),

aplicando-se, dessa forma, o princípio descrito por Humphry Davy, George Ste£

henson e William Clarry na construção da sua famosa "lâmpada dos mineiros".

I
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$. CONCLUSÕES

S.I, Os sistemas de analises propostos apresentam as seguintes característi-

cas:

a) SlitemcL 1 i " :

.fator de redução de volume na eletrolise =16,7

.fator de recuperação de 3H na eletrolise = 8 0 % ; :-

. fator de enriquecimento em 3H na eletrolise = 13,4

. eficiência de medição = 12,5% }

. contagem de fundo =11,5 cpm

. tempo dé medição por amostra = 3 0 0 minutos

. sensibilidade = 8,3 U.T./cpm (para amostras previamente enriquecidas por

eletrolise)

. limite inferior de deteção = 4,2 U.T. ± 50% (para amostras com enrique-

cimento prévio por eletrolise).

cd

b) Sl&tema. Z

. fator de redução de volume na eletrolise = 66,7 (sistema de recargas pe-

riódicas de amostra).

. fator de recuperação de 3H na eletrolise = 70%

. fator de enriquecimento em 3H na eletrolise = 46,7

. eficiência de medição = 12,5%

. contagem de fundo = 7,5 cpm

. tempo de medição por amostra = 300 minutos

. sensibilidade = 2,4 U.T./cpm (para amostras com enriquecimento prévio).

. limite inferior de deteção = 1,1 U.T. ±50% (para amostras com enrique-

cimento prévio por eletrolise).
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8.2. Analisando-se as características reais de funcionamento (características de

trabalho) representadas pelos parâmetros relacionados no item anterior, po-

de-se concluir que os sistemas apresentados permitem análises de 3H, em bai_

xos níveis de concentrações em águas naturais(pluviais e subterrâneas)»yis_

to como os ;dados obti dos; =nesses casos foram bastante compatívels com os a-

presehtados por outros laboratórios.

8.3. Os sistemas propostos apresentam medidas razoavelmente precisas.

8.4. Foi verificado, também, que o 4-ú-tema I apresenta resultados reprodutíveis,

nada se podendo concluir, nesse sentido, sobre alterna 2, visto ó incidente

já referido, não ter permitido a realização de replicatas.

8.5. A metodologia de trabalho que levou aos dados referidos, neste trabalho, e

os equipamentos utilizados, mostraram-se satisfátóriosvpermitindo concluir

-se pela viabilidade de um laboratório de análises rotineiras de t r í t i o em

águas naturais (pluviais e subterrâneas).

11

•(V
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