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RESUMO

Ne-epesente -trabalhoJHescreye-se um sistema para análise de t r í t i o

C3H) em águas naturais. D sistema consiste de um enriquecimento e le t ro l í t i co e

uma l inha de vácuo para síntese de benzeno. Este último é incorporado a uma

solução c in t i lante usada para medida da atividade do t r í t i o Í^H] por espectro-

metria de cinti lação l íquida. -

São indicadas, também, as características do sistema bem como o de-

sempenho obtido em termos de análises de amostras de águas subterrâneas e p lu-

v ia is . A precisão e a reprodutibiiidade das medidas são discutidas.
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ABSTRACT

present-work*~k 9y9tem is described for the analysis of tritium

(3H) in natural waters. The system consists of an electrolytic enrichment

equipment and a vacuum line for benzene synthesis• The benzene is mixed with

a scántillating solution and so used in tritium activity measurements by liquid

scintillation spectrometry. —->

- The characteristcs of the system,as well as its performance,are point

ed out through analysis of ground and rain waters. The precision and reproduci_

bility of the measurements are discussed.
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í . INTKOVUÇAO

Numa região urbana, vários são os fatores que contribuem para o seu de_

senvolvimento. Dentre eles, o abastecimento de água torna-se extremamente

importante, já que supre o consumo urbano, industr ia l e agrícola.

Apesar de no Estado de São Paulo, e mais precisamente na região de São

Carlos, os recursos hídricos superficiais se encontrarem em abundância, sua

captação é freqüentemente limitada por fatores econômicos e condições de p£

luição. Alem disso, a gigantesca expansão desta região provocou um aumento

considerável da demanda de água, verificando-se até mesmo situações c r í t i -

cas de fa l ta d'água em algumas cidades, com conseqüências negativas para o

desenvolvimento urbano e implicações sanitárias devido ao baixo padrão de

qualidade das águas utilizadas para o abastecimento CD.

Por estas razões, e pelo fato de na citada região existirem reservas

consideráveis de água subterrânea de ótima qualidade, iniciou-se em muitos

lugares a utilização desses recursos, com aproveitamento esporádico e sem

o devido planejamento e controle, para a solução dos problemas básicos de

abastecimento de água.

Foi assim, que no in ic ia de 1972 a Secretaria dos Serviços e Obras Pú-

bl icas, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica CDAEE] com a

colaboração da Tahal Consulting Engineers, executou um levantamento, a ní-

vel de reconhecimento, dos recursos de água subterrânea do Estado de São

Paulo, que indicou, em uma avaliação preliminar, o seu potencial. Nesse le_

vantamento procurou-se estudar fatores que contribuem para a capacidade dos

aqüíferos, como: precipitação, estruturas geológicas favoráveis, movimenta-

ção dos aqüíferos e a possível recarga dos aqüíferos.

Considerando-se o estudo das estruturas geológicas na região de São Ca£

los, verif ica-se que as rochas do Mesozóico ocupam mais de 90% da área e es_

tão representados pelas formações Pirambóia (arenitos, arg i las] , Botucatu

(arenitos]. Serra Geral (basaltos) e Bauru (arenitos argilosos e arenitos

caleiferos), conforme a secção geológica apresentada na Figura 1.1.

Por outro lado, estudando-se os aqüíferos de água subterrânea constituí^

dos pelas formações geológicas citadas, encontra-se que o aqüífero mais im-

portante da região é o arenito de formação Botucatu, pois fornece 70% da

água subterrânea da região. A explicação para i s to , é o fato desse aqüífe-

ro apresentar a vazão média horária mais elevada e também por ex is t i r maior

número de poços, alimentados por esse aqüífero.

Desses estudos veri f ica-se, então, que o aqüífero de formação BOTUCATU

desempenha um papel muito importante na região de São Carlos, e uma análise

mais detalhada da secção geológica citada anteriormente (Figura 1.1)
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FIGURA 1.1 - Secçio Geológica da Região de São Carlos

mostra que esse aqüífero é estrangulado tanto a noroeste (NW) como a sudes-

te [SE). Este fato evidencia a maior preocupação com esse aqüífero, pois

um aproveitamento de suas águas, sem o devido planejamento e controle, pode

levá-lo a um esgotamento.

Dessa forma torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas que per-

mitem um estudo refinado das suas características hidrológicas fundamen-

ta is . Neste sentido, muitos e muitos anos de pesquisa fizeram da técnica

isotõpica uma técnica muito ut i l izada (2), pois, dentre as características

hidrológicas necessárias para descrever um sistema de água subterrânea, a

mesma permite determinar (33:

1) Tipo de água (de origem meteórica, pr imi t iva, juven i l , e tc) ;

2) Conexão e relação com fontes de água e aqüíferos adjacentes;

3) Porosidade;

4) Dispersividade;

5) Direção de f luxo;

6) Velocidade de f luxo, e

Os isótopos mais freqüentemente utilizados nos estudos hidrológicos são

os isótopos ambientais de hidrogênio (2H e 3H), oxigênio C180] e carbono

( llfC): (este último por apresentar uma meia vida muito grande, T.. =

= 5720 ± 30 anos). Além destes isótopos, existem perspectivas de utiliza-



çâo de outros, como por exemplo: 39Ar, 85Kr, 3k5, 15IM e da razão 23kU/23BU,

(2) .

Dentre estes isótopos, o t r í t i o [3H ou apenas T) desempenha papel muito

importante devido às suas característ icas, produção, distr ibuição e compor-

tamento, sendo portanto, de grande interesse (43.

Este isótopo do hidrogênio, que apresenta número de massa 3 ( t rês) , é

radioativo,desintegrando-se em hel io-3 C3He) com emissão de partículas 6

negativas com energia máxima igual a 16,6 keV e um período de semi-desinte-

graipâo igual a 12,26 anos (5 ] .

3H •> 3He + 3"

A formação de trítio na alta atmosfera foi primeiramente apontada por

LIBBY (6) como sendo proveniente da interação de raios cósmicos com consti-

tuintes gasosos, principalmente nas reações induzidas por protons e neu-

trons de alta energia, com núcleos de nitrogênio e oxigênio (7,3D.

1 4N + n •* 1 2C + 3H

A produção natural de t r í t i o é estimada em cerca de 0,20 ± 0,05 átomos

de trít io/segundo cm2 de área de superfície ter res t re , sendo que sua conceri_

tração na natureza é estacionaria Cesta em equ i l íb r io ) . A taxa de produção

anual é de 1,6 MCi/ano e a quantidade de t r í t i o de origem natural , na atmos_

fera é de aproximadamente 2B MCi (9).

0 t r í t i o é também produzido art i f ic ia lmente pelo homem, através de cen-

t ra i s nucleares para geração de energia e lé t r i ca (10) e pelas explosões tej :

monucleares (bombas de hidrogênio) que foram efetuadas na superfície terre^_

tre a pa r t i r de 1954.

Todo t r í t i o existente na troposfera e estratosfera experimenta um pro-

cesso de oxidação, aparecendo gradativamente na troposfera na forma de

HTO (água t r i t i a d a ) , misturando-se com a água de chuva e umidade atmosféri-

ca e acompanhando a água natural em todo o c ic lo hidrológico (11).

A concentração de t r í t i o é expressa em "Unidades dn TnZtio" (U.T), sen-

do que 1 U.T. (uma unidade de t r í t i o ) corresponde ã relação de um átomo de

t r í t i o para cada 10 18 átomos do isótopo mais leve (̂ -H) l (3H}/( ty) = 10~18),

que eqüivale a 3,2 X 10~3 pCi/m3 ds água ou 7,18 desintegrações por minuto

(dpm) por l i t r o de água.

A concentração de t r í t i o na água de chuva do hemisfério norte é, atual-

mente, da ordem de 100 LIT (concentrações médias de 1974, 1975 e 1976 até

a b r i l : 143,3; 140,0 e 120,7 U.T., respectivamente, nas águas pluviais de
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de Viena, Austria) (12), sendo que o nível máximo atingido por esse isótopo

fo i de aproximadamente IQ^U.T. em 1963. Já no hemisfério sul esta concen-

tração é bem menor que no hemisfério norte (veja Tabela 1.1). mas tem aumer̂

tado devido a difusão estratosférioa

TABELA 1.1 - C o n c e n t r a ç ã o M&dia. AnuaZ ( J972) em í g u a á de Chuva dat>

Õ ?JLwJÀ.omitfú.<iat>

E&taç.ão ConozntMLyxo de

PiuviomítftÁ.ca Tnltío em U.T.

Uaupes 13,9

Belém 6,7

Manaus 11,5

Fortaleza 5,8

Natal 5,7

Porto Velho 14,8

Salvador 5,7

Cuiabá 18,6

Brasíl ia 17,0

Rio de Janeiro 16,4

Porto Alegre 25,2

(dados fornecidos pela Secção de Hidrologia Isotópica da

Agincia Internacional de Energia Atômica, Viena, Austria).

Por outro lado, as concentrações de t r í t i o nas águas superficias, sub-

terrânaas e de lagos do hemisfério nortB, são bem mais baixos, atingindo

valores desde zero até centenas de unidades de t r í t i o (U.T) para os dois

últimos tipos de água (14,15). No hemisfério su l , estas mesmas águas apre_

sentam valores de concentrações de t r í t i o ainda menores (entre 0-23U.TH7).

Como o t r í t i o forma parte da molécula de água (HTO), o mesmo permanece

juntamente com a água em todo ciclo hidrológico, permitindo que este isóto-

po do hidrogênio seja um excelente traçador para hidrologia. Assim sendo,

neste campo de trabalho pode-se determinar recargas de lençóis aqüíferos,

direção e velocidade de f luxo, relações entre águas superficiais e subterrã_

neas nas bacias dos r ios , datação de águas subterrâneas, tempo de residin-

cia de águas, etc...(16,17,18,19).

No Brasil foram realizados alguns trabalhos desta natureza por PLATA

i t aí. (7) SALATI eX at. (20) e MERCADO zt aí. (21) onde foram determina-

dos parâmetros como: a possível mistura de águas de duas origens diferen-

tes, a localização de recarga dos aqüíferos estudados,a idade das águas

subterrâneas (estimativa), a drenagem de águas subterrâneas para certos



rios B outros parâmetros correlates.

Já em outros países, o número de trabalhas desenvolvidos neste campo

é muito maior, destacando-se aqueles realizados por von BUTTLAR & WENDT

( 2 2 ) , BROWN ( 2 3 ) . ERICKSSON ( 2 4 ) , G I L E T T I Zt ai. ( 2 5 ) , SELLSCHOPP C 2 6 ) , TA-

NAKA ( 2 7 ) , DINCER ( 2 8 ) , HASKELL Zt ai. ( 2 9 ) , ABDULLAEV zt ai. ( 3 0 ) , DAVIS

Zt ai. ( 3 1 ) , MOOK ( 3 2 ) , BAINBRIDGE Zt ai. ( 3 3 ) , CARSLTDN Zt aZ. ( 3 4 ) , R A B I -

NOWITZ Zt Oi. ( 1 7 , 1 8 . 1 9 ) MATHER Zt ai. ( 3 5 ) . GUPTA Zt ai. ( 3 6 ) , TORGERSEN

Zt dl. ( 3 7 ) , ZUBER Zt ai. ( 3 8 ) , LLOYD Zt ai. ( 3 9 ) . e t c .

P o d e - s e m e n c i o n a r t a m b é m , q u e FONTES S FRITZ ( 4 0 ) a f i r m a r a m n a i n t r o d u -

ção do l i v ro de resumos do Simpósio de Técnicas Isotópicos na Hidrologia de

Águas Subterrâneas do ano da 1974, realizado pela Agência Internacional de

Energia Atômica, que a maior parte das discussões do citado simpósio foram

relativas a isótopos ambientais aplicados a estudos de processos de i n f i l -

tração, origem e fluxo de águas subterrâneas e de sistemas geotérmicos.

Além desses trabalhos desenvolvidos na área de hidrologia existem ou-

t ros, com aplicações diferentes como a determinação da concentração de t r f -

t i o no vinho, pré s pós bombas termonucleares, e suas comparações, realiza-

da par TAKAHASHI zt ai. (41); interconexões entre poços profundos, tempos

de t rânsi to, velocidade de fluxo e capacidade de estocagem de aqüíferos

em terrenos Kársticos desenvolvidas por BURDON zt ai. (42)j comparação de

idade de águas determinadas pelo método do t r í t i o e do carbono-14, por

MUNICH Zt ai. (43); porosidade efetiva de aqüíferos através do fluxo radial

de águas subterrâneas, por HAZZAA zt ai. (44); participação da água de chu-

va no fluxo de um r io durante uma enchente, por CROUZET zt ai. (45); dura-

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

radioisõtopos do ar e da água), por ANDREEFF zt ai. (46), determinação da

parcela de fluxo de t r í t i o gerado em reatores nucleares, por correntes su-

perf ic ia is e por in f i l t ração , por BARRY zt ai. (47), misturas de águas su-

perf ic ia is dos oceanos dos dois hemisférios e tempo de residência do t r í t i o

na estratosfera por LIBBY (4B); medidas de t r í t i o e carbono-14 no ar por

SAITO Zt ai. (49); medida do consumo ds óleo lubri f icante de motores a gas£

l ina e óleo diesel a pa r t i r de uma técnica que u t i l i za t r í t i o como traça-

dor por EVANS (50), etc.

Vais ressaltar ainda, que o t r í t i o pode ser também aplicado em pesqui-

sas no campo da metereologia e oceanografia. Na primeira investigam-se

principalmente misturas vert icais, a origem da água em certas massas de ar,

bem como a interação entre a estratosfera e a troposfsra, e na segunda há

possibilidade de aplicações em pesquisas dos processos de misturas abaixo

e acima da linha termoclina, traçamento de correntes, determinação do tempo

de residência nas bacias oceânicas, entre outros.

Em face do grande potencial de aplicação em hidrologia, a Agência Inte£
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nacional de Energia Atômica (AIEA) e a Organização Mundial de Metereologia
COriM] iniciaram em 1961 um programa de coleta de águas pluviais e determina_
ção de isótopos ambientais Ĉ H, 1<4C, 2H e ^OJ, com o objetivo de fornecer
informações básicas aos pesquisadores que usam a água como um traçador.
através do 3H, 2H e 180, nas soluções de seus problemas (16). Esses resul-
tados são publicados pela Agincia Internacional de Energia Atômica através
de seus Relatórios Técnicos, cujo t í tu lo é: "Env-LiomzntaZ l&otope Vota:
WoKld SuAve.y oi liotopz Concunttiation i.n ?fmcÁJ(U.toutíon".

Devido a grande importância do t r f t io , existem no mundo cerca de 35 la-

boratórios que se ocupam com análise desse isótopo em águas naturais, empre_

gando várias técnicas de enriquecimento e medição (51],
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2. OBJETIVOS

Considerando-se alguns fatos, como por exemplo:

a) o trabalho desenvolvido por MOZETO C52), cujo objetivo principal

foi levantar e estudar as características de um sistema para análi-

se de t r f t io em águas naturais, (o sistema montado consiste de um

equipamento para enriquecimento eletrolftico das amostras e posts_

rlor medição do teor de t r í t io pela técnica de espectrometria de

cintilação líquida)j

b) o problema experimentado pelo aqüífero de formação BOTUCATU, na re-

gião de São Carlosi já discutido anteriormentei

c) o número muito pequeno de dados de t r í t io existentes no Brasil em

relação à sua vasta área te r r i tor ia l e ao pequeno número de labora-

tórios que estão em franca atividade neste paísj e

d) a tendência da Agência Internacional de Energia Atômica (A.I.E.A) e

Organização Mundial de Metereologia (O.M.M) em não mais centralizar

as coletas e análises das amostras, mas somente os dados finais, fi_

cando a cargo dos países membros, o processamento analítico das re-

feridas amostras;

realizou-se o presente trabalho, tendo-se como objetivos fundamentais os

seguintes:

a) dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido por MOZETO

(52), procurando-se aumentar a sensibilidade de medida de t r í t i o ,

ou seja, incorporando-se este isótopo ao benzeno através da síntese

deste último com amostras de águas previamente enriquecidas.

b) testar experimentalmente o sistema de síntese de benzeno, verificar^

do seu comportamento por intermédio de suas características reais

de funcionamento;

c) verificar e estabelecer a reprodutibilidade dos resultados apresen-

tados por este sistema de análise;

d) Verificar a possibilidade de utilização deste sistema para análise

de t r í t i o em águas naturais [superficiais e subterrâneas), com pre-

cisão, para, se possível, um posterior levantamento das caracterís-

ticas do aqüífero BOTUCATU, localizado ne3ta região; e, finalmente,

e) estabelecer uma metodologia de trabalho satisfatória, que permita

o funcionamento rotineiro do laboratório para coleta de um conjun-

to de dados, que seria utilizado para a solução do problema mencio-

nado anteriormente, e também para outros fins.
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3 . SISTEMAS MAIS UTILIZADOS PARA ANÍLISE PE TRÍTI0 EM ÁGUAS NATURAIS

Os trabalhos desenvolvidos para medir a concentração de t r í t i o em águas

naturais, geralmente utilizam técnicas que envolvem inicialmente uma etapa
de concentração do t r í t i o e posterior contagem desse isótopo em água, ou

\ gás. Mais recentemente, tem-se transformado a água pré-enriquecida em ben-

zeno para posterior contagem de ti-ftio nesse solvente.

3.1. SZ&tmaÁ de. Entá.que.cÁme.n£o lConce.nfta.ç.ão) de. Ttótio

As técnicas de enriquecimento em t r í t i o mais freqüentemente utilizadas

são a e.ZxJtAÔÍÀJ>z e a difiu&ão t&inú.ca.. Além destas, tem-se investigado e

desenvolvido outras técnicas, ta is como a cAomatogfia.^ia a. gõò e a deAti&a

ção, que entretanto necessitam de aprimoramentos para se tornarem competiti_

vas com a eletról ise e a difusão térmica.

3.1.1. EnKLque.cJ.me.nto pon.

Esta técnica é baseada na decomposição da água por eletricidade (eletró
lise) e é conhecida desde épocas anteriores a 1789. No entanto, a eletró
lise da água, somente foi estudada em detalhes pela primeira vez por Sir
Humphrey Davy no ano de 1806 (53).

A reação química total da eletrólise da água é:

2H20 (liq) -> 2H2 (gás) + 02 Cgás)

sendo que as reações no anodo e no catodo, em soluções alcalinas, são:

2 H20 2e~

2H

20H"

20H

-*• 2H +

•* H 2

-)- 20H

->• H 2 0

2OH

+ 2e~

+ 1/2

(catodo)

(anodo)

02

Para uma amostra de água submetida a uma decomposição eletrolf t ica, co-

mo descrito acima, a proporção de t r í t i o , no hidrogênio gasoso resultante,

é menor do que na água não eletrolisada, e, a medida que a eletról ise pros-

segue, a concentração de t r í t i o desta água (não eletrolisada) torna-se maior

do que aquela existente inicialmente. Este fenômeno de concentração ocorre

devido ao e.£eÁto ÁAOtÕp-tco, que afeta as velocidades das reações químicas

de evolução de hidrogênio e oxigênio, que ocorrem nos eletrodos da célula

e le t ro l í t ica (13). D efeito isotópico surge devido à diferença de massa

existente entre o prótio, o deutério e o t r í t i o (1, 2 e 3 respectivamente),
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a qual faz com que a mobilidade dos fons HgTO*, na superfície do eletrodo,

seja menor que a mobilidade dos fons H2D0+ e H3Ü+. Conseqüentemente» a ve-

locidade da reação de evolução de HT ou T2 é menor que aquela para evolu-

ção de H2. HD ou Dg (54), o que acarreta num enriquecimento em trítio na re_

ferida amostra.

Se n_. n e nT» são os números de moléculas de prótio, deutério e trí-

tio, presentes em um volume inicial (Vg) de uma amostra de água que está

sendo eletrolisada, os enriquecimentos em trítio e em deutério, em relação

ao em prótio, são definidos pela relação:

D
= a—S- = 0 —J- CD

n n

onde a e @ são os fatores dra separação do deutério e do t r í t i o , em relação

ao pró t io , definidos como:

„ _ D fase gasosa ,_,
a = — ; [2]

. .

Supondo-se que n >> n >> nT« que a e f5 são valores médios dos fatores

que ocorrem durante a e let ró l ise e que os volumes molares de H2O e D2O são

iguais, pode-se integrar a equação (1) desde as condições i n i c ia i s Vo

(n p , n e n ) até as condições f inais V(n , n e n ] , obtendo-se (8):

° nD nT

Com i s t o , a relação entre as concentrações f i na l (T3 e i n i c i a l (TQ) de

t r í t i o é dada por:

onde supõe-se não ter havido perda de água por evaporação ou arraste mecâni_

co ("spray").

D parâmetro T/TQ, relação entre a concentração de t r í t i o na amostra a-

pós a redução de volume e a concentração de t r í t i o na amostra i n i c i a l , e
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conhecido como ^oJtoK ds. znfvLque.cAJine.nto ou dB cottcenJftação. Assim para uma
redução de volume VQ/V = 15 e um valor típico de g = 12, T/TQ = 12, ou seja
a amostra é enriquecsida por um fator de 12 (13).

0 ^outoK dz 6e.pa/<M.q.ão (3 entre o prótio e o t r f t io pode ser afetado por
vários fatores,tais como: material do eletrodo, natureza da superfície do
eletrodo, densidade de corrente e létr ica , natureza do e le t ró l i to , presença
ds impurezas no e le t ró l i to . tempo de eletról ise e temperatura £13» 55).
BOCKRIS & SRINIVAN (56) comprovaram a dependência do fator 0 com relação
ao material do eletrodo, estudando os mecanismos de evolução catódica do
hidrogênio através dos fatores de separação existentes entre o prótio e o
t r í t i o para vários metais, em solução alcalina, e utilizando uma densidadB
de corrente dB 10"2A cm"2 na e le t ró l ise . Encontraram, por exemplo, que os
valores médios para o fator de separação, quando usavam Pt e Ni como eletro
do, eram 0,8 e 4,1 + 0,3, respectivamente, numa solução de NaOH 0,5N. Já
LEWIS & RUETSHI (57), determinaram a dependência do fator de separação en-
tre o prótio e o t r í t i o com relação ao potencial, material e porosidade da
superfície do eletrodo, concluindo que:

a) quanto mais negativo o potencial de eletrodo, menor o fator de separação.

b) o potencial que resulta num maior fator de separação depende do mate-

r ia l do eletrodo.

c) eletrodos metálicos porosos apresentam fatores de separação bem menores

(de 10 a 100% menores) do que eletrodos dos meamos metais, com superfí-

cies l i sas .

Os materiais mais comumente usados na fabricação do anodo e do catodo

das células eletrolft icas são Ni e Fe, respectivamente, mas os pares aço

inox-aço doce, aço inox-aço Inox, Ni-Ni, Pt-Pt, Ni-aço inox e Ni-aço doce

também podem levar a resultados comparáveis com os do primeiro par. ZUTSHI

& SAS-HUBICKI (5B) que utilizaram o par aço inox-aço doce, relatam ter sub-

metido o catodo de aço doce a um pré-tratamento de fosfatização o que leva

a formação de uma camada fina de fosfato sobre o metal, a qual propor-

ciona uma melhor reprodutibilidade no fator de enriquecimento e um fator de

recuperação de t r í t i o maior.

As células e le t rol í t icas são construídas de ta l forma que os eletrodos

podem ser arranjados de duas maneiras diferentes. Na primeira delas os

eletrodos são placas paralelas de metal ou liga metálica e o recipiente da
amostra é de vidro, enquanto que na outra os eletrodos são cilindros concên_
tricôs, sendo que o recipiente da amostra é o eletrodo externo (catodo ou
anodo). As células construídas desta última maneira apresentam vantagens,
sobre a primeira, no que diz respeito a refrigeração e resistência ao ma-
nuseio. Entretanto, apresentam problemas no isolamento elétrico entre elas,
já que as células são ligadas, entre s i . Esta ligação entre as células.
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normalmente, é fe i ta em série, podendo também ser fe i ta em paralelo, o que

permite retirar uma das células sem perturbar as demais.

A eletról ise é efetuada em solução alcalina, sendo que a solução do

e le t ró l i to é preparada pela adição de peróxido de sódio (IV^O^ ' hidróxido

de potássio CKOHJ ou carbonato de potássio (K2CO3), na amostra de água. 0

uso de peróxido de sódio (Na2Ü2) é preferido por muitos laboratórios, por-

que evita a introdução indesejável de t r í t i o que poderia estar presente

nos hidróxidos de sódio ou potássio. Todavia, quando o peróxido de sódio

(Na202) reage com a água para formar hidróxido de sódio CNaOH], existe

uma possibilidade do átomo de hidrogênio da hidroxila ser um t r f t i o , o que

afetaria a concentração de t r í t i o da amostra or ig inal . Para resolver esse

problema pode-se neutralizar o NaOH da amostra enriquecida, através do bo£

bulhamento de C02 gasoso para transformar o hidróxido de sódio (NaOH) em

carbonato de sódio (Na2C03) e água, ou ainda através da adição de ni t rato

de chumba (PhiNC^^'» °.ue reage com hidróxido de sódio (NaOH) produzindo

hidróxido de chumbo (PbtOH^)» o qual é decomposto termicamente C"150"c) em

nranóxido de chumbo (PbO) e água. Esta última neutralização evita também

a corrosão dos balões de vidro durante a destilação f ina l (13).

A concentração do e le t ró l i to não afeta o fator de separação entre o prj5

t io e o t r í t i o , mas procura-se u t i l i za r uma concentração de e le t ró l i to de

no máximo 20%, para evitar a corrosão dos eletrodos (13, 59, 60).

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

quecimento necessário, o qual é fixado considerando-se o teor de trítio

previamente estimado na amostra e equipamento e técnica de medição disponí-

veis. Assim, quando se deseja redução de volume pequena a eletról ise pode

ser fe i ta de uma única vez, utilizando-se células eletro l í t icas peque-

nas (11, 13, 61-64).

Já quando se deseja reduções de volume grandes, a eletról ise pode ser

fe i ta de diversas maneiras:

1) fazendo-se uma única e let ró l ise, mas utilizando-se uma célula e le t ro l í -

t ica de grande capacidade (13, 65,66);

2) fazendo-se reduções parceladas no volume da amostra, usando-se células

elet ro l í t icas cada vez menores (60);

3) fazendo-se realimentação ou recarga periódica da amostra, utilizando-se

uma célula e le t ro l í t i ca pequena (13, 59, 67);

4) fazendo-se realimentação ou recarga contínua da amostra, utilizando-se

uma célula e le t ro l í t i ca pequena (68, 69, 70).

Destas diferentes maneiras de se obter uma grande redução de volume da

amostra, a mais vantajosa é a última, uma vez que para sua execução não é

necessário ret i rar a amostra, dest i lá- la e readicionar e le t ró l i t o , etapas

estas que poderiam causar uma contaminação ou mesmo diminuição do fator de
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recuperação.

D fiato* de. ?.nfU.que.CÃme.n£o de uma eletrólise é uma medida do aumento da

concentração em trítio, obtido pela redução do volume das amostras de á-

gua. Assim ê muito importante saber qual o valor do fator de enriquecimen-

to numa dada eletrólise. A medida do mesmo pode ser feita por dois méto-

dos. D primeiro deles, originalmente usado por Libby, consiste em medir a

concentração de deutério na amostra final, por espectrometria de massa, e

através da correlação entre o fator de enriquecimento do deutério e do trí-

tio, determinar este último. 0 segundo método, empregado pe-

la primeira vez por Bainbridge, como cita CAMERON (13], consiste em carre-

gar duas ou três células eletrolíticas com amostras contendo altos teores

de trftio, previamente conhecidos, e medir a concentração de trítio dessas

células monitoras. Como o fator de enriquecimento de um conjunto de célu-

las é aproximadamente igual, conhecendo-se esse fator para as células moni-

toras, tem-se então, o fator de enriquecimento para as amostras desconheci

das. Este segundo método é mais vantajoso que o primeiro, já que não é ne-

cessário medir a concentração de deutério.

Existe, ainda, uma outra maneira de se determinar o fator de enriqueci-

mento de trítio, mas que não é muito utilizada porque a célula eletrolítica

necessita ser adaptada i de modo tal que permita uma destilação da amostra

enriquecida, sem retirá-la da referida célula. Este procedimento permite

medir com exatidão o volume final da amostra enriquecida e, assim, o fator

de enriquecimento de trítio é obtido diretamente dos volumes inicial e fi-

nal, uma vez que o fator de separação 3 é suficientemente constante (11,59,

65,67).

A amostra de água, após ser enriquecida como descrito anteriormente,

é submetida a uma destilação final que poderá ser feita na própria célula

eletrolítica, como citado no parágrafo anterior, ou, então, num sistema in-

dependente de destilação a vácuo (sistema clássico de laboratório], 0 pri_

meiro método é mais vantajoso que o segundo, porque permite uma recuperação

quantitativa da amostra sem ser necessário extraí-la da célula eletrolíti-

ca, além de diminuir o fracionamento isotópico existente na destilação. EJT̂

tretanto a maioria dos pesquisadores utilizam o segundo método.

A temperatura do eletrólito durante a eletrólise é mantida baixa (-o"c),

porque, como já foi mencionado, o fator de separação entre o prótio e o trí̂

tio depende deste parâmetro, sendo que experiências realizadas por ROY

(55), mostram que o fator de separação aumenta com a diminuição da tempera-

tura, além do fato de que a possível perda po"r evaporação é reduzida. No

entanto a temperatura do eletrólito só é mantida baixa quando a densidade

de corrente elétrica que passa através dele é relativamente pequena ("1 A.

•cm"2 para células refrigeradas a ar).



O tempo requerido para uma eletrólise de um estágio apenas (aquela onde

não há recarga) depende do volume inicial da amostra e da corrente elétrica

que passa pela célula eletrolfticat Utilizando-se o equivalente eletroquí-

mico do hldroginio, para a decomposição da água nos seus componentes gaso-

sos CH2 e Oj). conclui-se que são necessários 2,96 A.h/nvd HjO • que signi-

fica que para uma redução de volume típica de 250 mi para 15 mi de amostra,

usando-se uma corrente elétrica de 5A, o tempo necessário de eletrõlise é

139,12 horas (- 5,8 dia9). Cabe ressaltar que fatores como evaporação e a£

raste mecânico contribuem positivamente,pois são perdas que reduzem o volu

me sem passar pelo processo eletrolítico, de maneira que a carga elétrica

total experimental que se deve passar através da célula, para atingir a re_

ferida redução de volume ê menor que a carga elétrica total teórica, calcu-

lada com base nos 2,96 A.h por mililitro da amostra.

Numa eletrólise com redução de volume de 15:1, consegue-se valores al-

tos de recuperação de trítio (" 90%). No entanto, o valor mais típico é

80%, o que leva a um fator de enriquecimento da ordem de 12 a 15 vezes (13,

69).

3.1.2. EnfUquicAmznto pofi dl^tnão t&funlca

0 equipamento utilizado para o enriquecimento por difusão térmica,

técnica desenvolvida em 1939 por CLUSIUS 8 DICKEL [71), consiste de dois cî

lindros concêntricos, montados verticalmente, sendo que o cilindro interno

é aquecido e o externo é resfriado. Pode-se também substituir o cilindro

interno por um fio metálico, que também é aquecido. A mistura gasosa (Hg e

HT), obtida a partir da decomposição eletrolftica de uma amostra de água

ou a partir da reação entre uma amostra de água e magnésio metálico ã 600"c,

é colocada no espaço anelar entre os cilindros (ou entre o cilindro e o

fio metálico, conforme o caso) e a difusão térmica existente faz com que as

moléculas leves migrem preferencialmente em direção à parede do cilindro in_

terno ou fio (aquecidos), sofrendo aí uma corrente de convecção ascendente,

sendo transportados para a parte superior da coluna. Já as moléculas pesa-

das sofrem um processo semelhante e com o decorrer do tempo passam a ocupar

a base da coluna. Com isso então, há um gradiente de concentração ao longo

da coluna,que, no entanto poderá causar uma mistura das massas gasosas, afe_

tando o enriquecimento pretendido.

Apesar do princípio de funcionamento do enriquecimento por difusão tér-

mica ser, até certo ponto, simples, o tratamento teórico para esse tipo de

enriquecimento é um tanto complicado. Segunda Jones e Furry, conforme cita

VERHAGEN (72), o transporte de uma espécie isotópica ao longo de um eixo

vertical (z) de difusão térmica é dado pela equação teórica:
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T = He - K C-^f-) (B)

onde T é o transporte em g/seg, H • coeficiente de transporte da difusão ter

mica, c(« 1) a concentração da espécie isotópica que se estuda, K o coefi-

ciente de transporte do processo total de mistura e dc/dz o gradiente de

concentração que existe ao longo do eixo z da coluna. 0 coeficiente H de-

pende da constante de difusão térmica a, que por sua vez é uma função da r£

zão (m2 - mj)/(m2 • mj), onde mi e m2 são as massas das moléculas que con-

têm o Isótopo mais abundante e o isótopo estudado, respectivamente.

Quando os fenômenos de separação e mistura das espécies isotópicas en-

trarem em equilíbrio, o transporte T da equação C6) será igual a zero e o

fator de separação de equilíbrio (q ) será dado por:

qe = e H L / K (7)

onde L i o comprimento total da coluna.

0 tempo necessário para que o estado de equilíbrio seja atingido, e cha_

mado tempo de relaxação (t ) e é dado pela massa do isótopo desejado, que

será transportado na coluna para atingir o equilíbrio, dividido pelo trans-

porte inicial [He], já que no início da separação nãc há nenhum gradiente

de concentração e o transporte inicial, dado pela equação (6), é He. Assim,

o tempo de relaxação (t 3 é dado por:

onde v é a massa de gás por unidade de comprimento da coluna e f [—) uma
HL ^

função de —r-.

Como o fator ds separação de equilíbrio (q ) e o tempo de relaxação (t )
e r

são proporcionais ao comprimento da coluna CL), quando se deseja um alto

fator de separação de equilíbrio Cq ) trabalhando-se com um sistema de colu

na simples Cum estágio apenas], necessita-se de um longo tempo de relaxação

(t ]. No entanto, segundo Jones e Furry, como citado por VERHAGEN (72), es

se problema pode ser superado, trabalhando-se com um sistema de vários es-

tágios, onde nos primeiros haja grande transporte inicial do isótopo em

estudo [alto He) e nos últimos pequenas variações na massa do isótopo por

unidade de comprimento da coluna de difusão térmica (pouca variação de v).

Os mesmos autores ainda mostram que há uma produção mais eficiente do mate-

rial enriquecido, quando o fator de separação é igual â raiz quadrada do

fator de separação de equilíbrio. 0 tempo característico Ct ) para a apro-

ximação deste valor é dado por.'



26

t = " '" foi
c [Hcli

onde os sub-fndices 1 e N referem-se ao primeiro e ao enésimo estágio, res-

pectivamente. Pode-se, assim, minimizar o tempo característico Ct ] utili-
c

zando-se um sistema de 2 estágios, de tal forma que o primeiro estágio te-

nha um alto transporte inicial (alto He) e o segundo tenha uma quantidade

de massa pequena por unidade de comprimento da coluna ( JJ) e uma razão H/K

grande.

VERHAGEN (72) fez um estudo comparativo entre um sistema dB um estágio

e um sistema de dois estágios, que estão esquematizados na Figura 3.1.

0 sistema de apenas um estágio é composto por uma coluna de cilindros

concintricos e é alimentado pelo hidrogênio produzido na reação entre uma

amostra de água e magnésio metálico a 6D0°C. Este gás entra na coluna com

uma velocidade de fluxo de "350 nvC.min"1, valor este suficiente para garan-

tir uma boa eficiência de separação dos isótopos. 0 gás enriquecido neste

primeiro passo ê então bombeado diretamente para um recipiente de amostra-

gem, uma vez que a purificação do gás com paládio-prata, torna-se impraticá_

vel devido a alta velocidade de fluxo. Embora a impureza seja coletada com

o gás enriquecido, sua concentração é muito pequena, pois o volume coletado

é grande.

O sistema de dois estágios consiste de uma coluna de cilindros concên-

trlcos e uma coluna de fio metálico. A diferença entre este sistema e o

anterior é que o gás enriquecido no primeiro estágio é submetido a uma cir-

culação, entrando logo em seguida na coluna de fio metálico. 0 gás enriqu£

cido pela segunda vez é então, purificado, através de um purificador de pa-

ládio-prata e bombeado para o recipiente de armazenagem.

Os resultados obtidos empregando-se estes dois tipos de sistemas, são

apresentados na Tabela 3.1, onde percebe-se que o sistema de dois estágios

fornece um enriquecimento muito maior que o sistema de um estágio, mas ope_

rando num tempo bem maior.

Desta comparação pode-se concluir que o sistema de um estágio é mais a-

dequado para análises de rotina, cujas concentrações de trítio nas amostras

estejam acima de 2 U.T., enquanto o sistema de dois estágios e melhor em-

pregado para amostras com teor de trítio bem inferior a 2 U.T.

VERHAGEN (72),ainda comparou os valores médios obtidos para o fator de

enriquecimento usando um sistema de um estagio, mas com alimentação de gás

sem fluxo e com diferentes valores de fluxo, encontrando que o fator de

enriquecimento médio obtido é maior quanto menor o fluxo, embora o tempo

de operação seja cada vez maior.
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n
• A - gás livre de trítio

B - alimentaçlo de gás

C - coluna de cilindros concêntricos

D - seção de enriquecimento

E - circulador

F - volume de coleta (1 litro]

G - volume de coleta CIO litros]

H - primeiro estágio de enriquecimento

I - coluna de fio metálico

J - segundo estágio de enriquecimento

K - purificador

FIGURA 3.1 - Esquema de dois sistemas de enriquecimento por difusão térmica

sendo I de apenas um estágio e II de dois estágios.
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Tipo de Coluna

Um sstágio

Dois estágios

Fator de enrique
cimento (médio]

2,79

4,35

6,28

7,93

70 ± 4

69 ± 4

6 7 + 4

Tempo de opera
ção (h)

2,75*

2,75+

4,50+

8,00+

8

Volume de H2
enriquecido (£)

10

1

(*) alimentação de gás sem fluxo..

(t) alimentação de gás com um grande fluxo.

TABELA 3.1 - Enriquecimento de sistemas de um e dois estágios

(VERHAGEM [72]].

A Universidade de Heidelberg, conforme cita CAMERON (13), possui um sí_s

tema de enriquecimento de trftio por difusão térmica que é utilizado rotji

neiramente,sendo talvez o único em operação no mundo todo. Este sistema

consiste de duas colunas de fio metálico com cerca de 2 metros de comprimej^

to, conectadas em série por um tubo de convecção térmica. A parede externa

da coluna é feita de vidro e resfriada com água, sendo que a parte superior

da coluna apresenta um diâmetro de 3,8 cm enquanto que a base apresenta um

diâmetro de 2 cm. 0 fio metálico no interior da coluna é aquecido a 500"c

pela passagem de uma corrente alternada suficiente para resultar em 0,7 KW

de potência. Este sistema, quando operado de forma rotineira, funciona

com apenas uma coluna e no finai de 20h. a primeira coluna contém circa

de C88 ± 1,5)% do trftio, o que confere somente ã primeira coluna uma boa

eficiência.

Além desses sistemas de enriquecimento de trítio por difusão térmica,

existe também um outro apresentado por RAVOIRE QÁ. aZ (73), cujo sistema de

enriquecimento é composto por colunas de fio metálico arranjadas em uma

cascata de colunas (colunas ligadas em paralelo) de dois estágios, de tal

forma que o primeiro estágio contenha 5 colunas em paralelo e o segundo es-

tágio contenha apenas uma coluna. A diferença marcante desta técnica está

na maneira de gerar o gás hidroginio a partir de uma amostra de água. Para

isso, segundo os autores a amostra de água é tranformada em vapor d'água,

que é então circulada em um sistema, em sentido contrário a uma corrente de

hidrogênio morto (livre de trítio) colocado para circular anteriormente.

(Este sistema de circulação é separada do sistema de enriquecimento, mas é
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conectado ao mesmo). Se este sistema de circulação é mantido a temperatu-

ras altas (- 1000°C) o hidroginio morto é enriquecido em trítio a partir da

amostra de água, segundo a seguinte reação de troca:

HTOCg) + H2Cg) 5==£: H20(g) + HTCg)

Essa corrente de hidroginio enriquecido em trítio, passa então pelo sis_

tema de enriquecimento descrito acima e quando deixa o segundo estágio,apre

senta um enriquecimento de circa de 160 vezes no final de 40 horas de opera_

ção. Assim sendo, este sistema um tanto diferente permite extrair de uma

amostra quase todos os átomos de trítio, o que mostra que o aperfeiçoamento

da técnica de enriquecimento por difusão térmica leva a resultados bastante

eficientes.

3.1.3. En/u.qu.e.cÁ<me.n£o poK CKomatoQicL^la a. QCU,

0 enriquecimento por cromatografia geralmente é feito por cromatogra-

fia tipo gás-sólido. Assim, para aplicação desta técnica é necessário de-

compor uma amostra de água,que se queira estudar, nos seus componentes gas£

sos (H2 e O2). Como as diferentes moléculas que compõem o H2CH2, HD, D2,HT,

T2) são absorvidas e retidas de forma diferencial por uma coluna cromatográ

fica sólida, a técnica de cromatografia tipo gás-sólido tem sido usada para

enriquecimento de trític em amostras de água.

CRESPI 8 PERSCHKE (74] tem usado a técnica de enriquecimento de trítio

por cromatografia tipo gás-sólido juntamente com uma técnica que combina

eluição e deslocamento em colunas de peneiras moleculares 5A resfriadas a

temperatura do nitrogênio líquido e usando hélio como gás carregador. Nes-

ta técnica o hidroginio é obtido por redução da amostra de água, sob forma

de vapor, com magnésio metálico aquecido a 600"c sendo que o gás liberado

é colocado em reservatórios de uma linha de vácuo para ser posteriormente

enriquecido. 0 gás hidrogênio é então bombeado para um sistema de "trap"

onde existem peneiras moleculares 4A para absorver o hidroginio. 0 gás não

absorvido é carregado pelo gás hélio, para passar por duas colunas cromato-

gráficas. A primeira é uma coluna feita de cobre com 2 metros de comprime^

to B 4-5 mm de diâmetro, preenchida com peneiras moleculares 5A em partícu-

las de tamanho 0,5-0,8 mm, e resfriada a temperatura do nitrogênio líquido.

A segunda, é uma coluna de vidro com diâmetro interno de 1 mm, preenchida

com peneiras moleculares 5A em partículas de tamanho 0,3-0,5 mm, e resfria-

da a temperatura do nitrogênio líquido. Depois que o gás passa pelas colu-

nas cromatográficas, o mesmo é misturado com um gás contador e então conta-

do em um contador proporcional. Esta técnica permite obter um fator de en-

riquecimento igual a 17 para 200 mi de amostra na forma de vapor.
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BOROWITZ & GAT (75) também utilizam a técnica de enriquecimento de ^

tio por cromatografia gasosa, mas obtendo o hidrogênio através da reação

de troca isotóplca, entre HTOCg] e H2(g) (processo descrito por RAVOIRE

(73)).

D gás obtido, é absorvido numa coluna de oxido de alumínio e ferro,res-

friada a temperatura do ar líquido, sendo depois eluido através de um flu-

xo de gás hélio. D estudo da distribuição dos lsõtopos pode ser feito tra-

çando cromatogramas do efluente. 0 pico do gás, HT(g), ativo pode ser tra-

çado por uma câmara de micro-ionização e os picos dos isótopos estáveis (H2»

HD e D2) podem ser traçados por medidas de termocondutividade, depois da

combustão do hidrogênio num forno com oxido de cobre (CuO). Já, as espé-

cies isotópicas apropriadas podem ser analisadas por espectrometria de mas-

sa. Os resultados obtidos permitem concluir que a técnica produz alto enrl_

quecimento e alta recuperação de trítio.

A técnica de enriquecimento por cromatografia gasosa é também utilizada

por NAIF! (76) na determinação dedeutério e nitrogênio em água pesada utili_

zada como refrigerante de um reator nuclear e por WELS (77] na determinação

de trítio e carbono-14 de compostos marcados com esses isótopos. WARNER

zt at (78), por sua vez, estudaram a aplicabilidade da técnica de cromoto-

grafia gasosa na determinação dos principais componentes isotópicos do hi-

drogênio numa mistura gasosa, concluindo que a referida técnica fornece re-

sultados comparáveis com aqueles obtidos por outras técnicas de análise dos

isótopos do hidrogênio.

Contudo, esta técnica apresenta um problema de complexidade no método,

o que restringe a sua utilização apenas aos casos onde necessita-se de um,

enriquecimento de trítio alto e preciso.

3.1.4. EnAA.que.cime.nto pon áeAtHa.çã.0

0 enriquecimento de trítio por destilação está baseado na diferença e-

xistente entre a pressão de vapor da água comum (H2O) e a pressão de vapor

da água tritiada (HTO). Como a pressão de vapor da água comum é maior

que a pressão de vapor da água tritiada, uma destilação da mistura,utilizan_

do-se uma coluna fracionada sob pressão reduzida, permite um fracionamen-

to isotópico, já que a água comum,H'AO» evapora mais facilmente que a água

tritiada, HTO.

A teoria e a aplicação desta técnica foram desenvolvidas por Cohen e

Dostrovsky (79), utilizando duas colunas de fracionamento isotópico. A pri_

meira delas tem uma capacidade de 40£ e é usada para o primeiro estágio da

destilação, fornecendo um fator de enriquecimento de trítio de 27, no final

de oito semanas. A segunde coluna com capacidade para 80 nv£ é usada no se-
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gundo estágio de enriquecimento e fornece um fator de enriquecimento de

10, no final de quatro semanast

SMITH & RAWSON (80) também utilizam esta técnica, obtendo resultados

que permitem indicar uma extração de 97,5% do trítio presente numa amostra

de 1200 mi de água, e um fator de enriquecimento de trítio de 6,3 vezes

após 28 dias.

Apesar desta técnica apresentar altos fatores de enriquecimento, ela é

pouco empregada devido ao volume e sofisticação do equipamento, e ao gran-

de tempo de operação necessário. Alem disso a técnica, com o passar do teni

po, pode apresentar variações na reprodutibilidade do fator de enriquecime£

to.

3.1.5. Compafuiç.ão e.nüie. ot> Si&te.mcu> de EnAAque.c-cme.yito

Dentre os sistemas de enriquecimento de trítio, mais utilizados pelos

pesquisadores destacam-se aqueles por eletrólise e por difusão térmica.

Destes dois processos nota-se que o primeiro apresenta vantagens em rela-

ção ao segundo quanto ã simplicidade e custo do equipamento empregado e,

também, pelo fato de permitir o processamento, de uma só vez, de um número

grande de amostras de água, com uma reprodutibilidade adequada, para a mai_o

ria dos casos, conforme cita CAMERON (13).

3.2. S-Utemca de. SZntíAZ d& Benzzno

Uma outra forma de analisar trítio em águas naturais, consiste em convey

ter amostras dessas águas em benzeno, para posterior contagem por cintila-

ção líquida. Este método surgiu de um trabalho progressivo no laborató-

rio de TAMERS S BIBRON (81), no sentido de desenvolver um método de datação

por carbono-14 que fosse mais fácil e menos caro que os métodos que empre-

gam contadores gasosos, e de estender o limite de idade das amostras subme-

tidos ã análise de carbono-14.

Esta técnica, quando aplicada à analise de trítio em águas, com concen-

trações relativamente altas desse isótopo (águas de chuva do hemisfério no£

te), permite um controle do trítio sem ao menos um enriquecimento eletrolí-

tico, usualmente necessário para estas medidas. Isto é possível porque a

técnica aumenta substancialmente a sensibilidade intrínsica de medidas

de trítio, uma vez que a quantidade de hidrogênio a ser contada é maior.

Além disso o método é facilmente adaptável ã medidas de rotina e pode ser

manuseado sem perigo por um técnico de laboratório (81).

A síntese de benzeno a partir de amostras de água contendo trítio consis_

te de duas etapas principais, que são a produção de acetileno (C2H2) atra-

vés da reação em que a água ataca um carbeto metálico e a trimerização do
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acetileno a benzeno por meio de um catalizador adequado.

3.2.J. Evolução do AcQ.tlie.no [C2^z\

TAMERS 8 BIBRON (BI) obtém acetileno a partir da reação entre água e

carbeto de cálcio, ou seja:

CaC2 + 2 H 2 0 — • Ca(0H)2 + C2H2

Como esta reação consiste da ruptura de uma ligação hidroginio-oxigênio

e como a etapa seguinte (pirólise do acetileno, C2H2, a 600^0 para resultar

em benzeno e outros hidrocarbonetos) envolve apenas a quebra de uma ligação

carbono-carbono, espera-se que ocorra principalmente um efeito isotópico na

etapa de produção de acetileno. Para estudar isto, os autores mediram a ra

zão de deutério para hidrogênio, por espectrometria de massa, em benzenos

sintetizados. Analisaram amostras de água original e amostras de água, obtî

das de uma combustão completa de benzeno purificado. D efeito isotópico ob̂

tido para o deutério foi de -16 ± 2% para os dois casos [a razão de deuté-

rio para hidrogênio foi de 16 + 2% menor nos benzenos sintetizados, do que

nas amostras iniciais], o que permite concluir, que o efeito isotópico do

trítio também é reproduzivel.

0 efeito isotópico para o trítio, também foi estudado pelos autores, fa_

zendo-se contagens de trftio em benzenos sintetizados a partir de amostras

de água com quantidades conhecidas de trítio. A comparação entre a taxa de

contagem de trítio no benzeno sintetizado e na água de concentração de trí-

tio conhecida, permitiu encontrar-se um efeito Isotópico para o trítio de

-34 ± 5% (a razão de trítio para hidrogênio foi 34 ± 5% menor no benzeno

sintetizado, do que na amostra de água de concentração conhecida), o que,

portanto, deve ocorrer na reação de evolução de acetileno.

WOLF (82), recentemente, também constatou o efeito isotópico ocorrendo

na reação entre água e carbeto de cálcio, e fornece algumas formas alterna-

tivas Dará evitar o efeito citado. Sugere, inicialmente, introduzir-se o

hic!:jgènio, ligado ao hidróxido de cálcio (Ca(0H)2), no benzeno,através da

decomposição térmica de Ca(0H)2, sob pressão reduzida,

Ca(OH)2 *• CaO + H20

pois a água assim formada poderia ser utilizada novamente para a produção

de acetileno, num arranjo experimental apropriado. Acontece que em muitas

tentativas desta natureza apareceram, junto com o acetileno formado, outros

produtos de reação na forma sólida, líquida e gasosa (H2, hidrocarbonetos

de pesos moleculares altos, carbono, etc), fazendo com que o autor abando-
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nasse as experiências e examinasse outra possibilidade onde o CaC0H]2 não

seria formado.

Nesse sentido, o autor sugere a transformação de amostras de água em

ácido acétlco, pela reação entre a água e anidrido acético:

(CH3C0)20 + H20 — * 2CH3COOH

sendo o ácido acético utilizado para a produção de acetileno pela reação

com o carbeto de cálcio:

2CH3C00H + CaC2 — » Ca(CH3COO)2
 + C2H2

Mesmo desta maneira, verificou-SB a possibilidade de um efeito isotõpi-

co no ácido acético, de acordo com a equação:

CH3COOT _ CH2TC00H

Por esta razão o autor utilizou o ácido acético após diversos interva-

los de tempo (1 a 8 dias] depois de sua preparação e observou não haver di-

ferença nas taxas de contagem entre amostras padrões de igual concentração

de trítio. Além disso, uma comparação entre o benzeno obtido desta forma

e aquele obtido pela reação entre água e carbeto, mostrou que a sensibilida

de do primeiro é 25% maior que a do segundo. Com isto, conclui-se que o e_

feito isotõpico no método descrito por último é bem inferior do que no meto

do mencionado anteriormente.

Apesar do rendimento na síntese de benzeno ser um pouco maior quando

utiliza-se a produção de acetileno pela reação entre água e carbeto de cál-

cio, a aplicação da reação entre ácido acético e carbeto de cálcio requer

quantidades menores de água, adquirindo significado especial para amos-

tra de água enriquecida eletrolíticamente, visto que o fator de enriqueci-

mento é tanto maior quanto menor o volume final.

Entretanto, em ambos os métodos descritos existe a possibilidade do £

beto [CaCg) estar contaminado com carbono-14, que também desintegra-se imi-

tindo partículas f?,podendo afetar as contagens de trítio nos benzenos assim

obtidos. Para evitar esta contaminação Tamers e Bibron sintetizaram o car-

beto de cálcio no laboratório enquanto Wolf, utilizou o carbeto de cálcio

comercial, mas de origem mineral (provavelmente livre de carbono 14).

3.2.2. Clclização do kco.tULzno (114)

Existe atualmente, descrito na literatura, um grande número de métodos

utilizados para obtenção de benzeno a partir do acetileno. Talvez o mais
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MERS C83,84), PIETIG (85) e ZELINSKII (86), que está baseado na pirólise do

acetileno. Neste método o acetileno passa por um tubo de sílica-vítrea, ou

de porcelana, aquecido a uma temperatura relativamente alta (600°C), resul-

tando, no final, em benzeno. Devido à elevada temperatura utilizada no

processo, a formação de produtos secundários é favorecida, o que torna ne-

cessário que o benzeno obtido seja submetido a um processo de purificação

por destilação.

REPPE (87) utilizou um outro método, que consiste na trimerização do

acetileno na presença de um catalisador CNitCO^HPÍCgHs^^] e sob uma pre£

são de 15 atm. Apesar da obtenção de um rendimento de BB%, o método, além

de difícil,é muito perigoso, uma vez que requer uma alta pressão de acetile_

no. Além disso, o tempo de reação é longo, conseguindo-se a reação de ape-

nas 2 litros de acetileno por hora.

STARIK (88) obteve benzeno fazendo um borbulhamento de acetileno numa

solução catalisadora ((iso-C^Hg^ AÍ-TiC-C^], obtendo um rendimento de cerca

de 70%. Como o benzeno é obtido em solução, o mesmo precisa ser submetido

a um processo de purificação por destilação.

NOAKES (89) sintetizou benzeno, aplicando um método descrito por SHAPI-

RO S WEISS (90,91) onde a conversão de acetilenu para benzeno é feita atra-

vés de um catalisador de sílica-alumina (SiO2-AÍ2O3]
 e m forma de pelotas,

ativado com diborano (E^Hg). 0 benzeno produzido desta maneira não necessi^

ta ser purificado porque não é obtido em mistura, e sim, adsorvido nos po-

ros das pelotas do catalisador. Dessa forma aquecendo-se o catalisador em

vácuo, o benzeno é expulso dos poros e recolhido num dedo frio refrigerado

com nitrogênio líquido. Todavia, o método apresenta alguns inconvenientes,

como baixo rendimento (50 - 60%) e necessidade de se recondicionar o catali

sador com gás diborano (E^Hg) depois de cada síntese, sendo exigido nesta

etapa um aparato especial, além de muito cuidado na manipulação, já que o

gás diborano é explosivo e venenoso.

Posteriormente, o próprio NOAKES (92) relatou um avanço significante na

técnica de ciclização do acetileno para obtenção de benzeno. Até então os

métodos empregados para datação por carbono-14 constavam da síntese do ben-

zeno através da produção de acetileno e posteriormente de uma catalise des-

te gás usando o catalisador de silica - alumina ativado com dibcrano. Como

a produção química de benzeno era limitada somente pela reação catalítica

(rendimento de 50 - 60%), já que a reação de acetileno apresentava alto ren_

dimento (91 - 93%), Noakes passou a investigar a ciclização do acetileno,

visando a obtenção de um catalisador que proporcionasse alto rendimento.

Passou, então, a estudar os sítios ativos do catalisador silica - alumi_

na investigando as propriedades catalíticas da alumina (AI2O3) e da silica
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- alumina (SiOj - A-CgĈ ) nas formas não ativada e ativada com diborano

CB2Hg]. Desse estudo observou que a alumina, tanto na sua forma ativada

como na não ativada, não produziu nenhum benzeno, enquanto que a silica - a_

lumina na forma não ativada proporcionou alguns traços de benzeno e, na fo£

ma ativada, forneceu benzeno com rendimento de cerca de 60%.

A não reatividade do catalisador alumina, nas formas ativada e nao ati_

vada com diborano, mostra que os ions boro (B+3) e alumínio (A£+ ) não são

sítios ativos em potencial.Jã, a alta produção de benzeno a partir do cata-

lizador de sílica-alumina, mostrou que os íons silicio (Si+I+) são sítios a-

tivos e que suas propriedades catalíticas aumentam quando o hidreto de boro

liga-se ã sílica-alumina. A capacidade do hidreto de boro em ativar a síli_

ca-alumina foi atribuída à afinidade do boro por elétrons associados aos

íons ni]icio, aumentando o caráter ácido dos íons de silicio (ácido segundo

Lewis).

0 mecanismo proposto para a ciclização do acetileno supõe que as molé-

culas gasosas de acetileno ficam polarizadas ao entrarem em contato com áci_

dos de Lewis fortes, os íons de silício com os quais se ligam. Dessa forma,

quando tris moléculas de acetileno estiverem em contatos com os íons de si-

lício e, portanto polarizadas,uma rotação angular torna possível a forma-

ção do núcleo benzinico.

Os estudos com os catalisadores de sílica-alumina ativados com diborano

indicaram ainda que o hidreto de boro aumenta o caráter ácido dos íons de

silício, pela elevação de seu estado de Valencia (+4) a outro estado maior.

Para verificar esta teoria foram sintetizados catalisadores compostos de

óxidos de metais e de alumina. Primeiramente íons metálicos de • ' cobalto

(Co+t|) e molibdinío (Mo+6) combinados com alumina foram usados, sendo que

as concentrações dos íons não excediam a 20% do peso total do catalisador.

Desta experiência, verificou-se que o catalisador de cobalto-alumina forne_

ceu apenas traços de benzeno,enquanto que o catalisador de molibdênio-alumi^

na conseguiu apresentar um rendimento de cerca de 50% na produção de benzs_

no.

Outros íons de metais dos grupos 5b, Bb e 7b da tabela periódica (Figjj

ra 3.2), com valincias iguais a +5, *6 e +7 respectivamente, também foram,

empregados na síntese de catalisadores de oxido de metal combinado com alu-

mina, cada um deles apresentando um grau de capacidade diferente para sin-

tetizar benzeno. Estes catalisadores possuíam sempre uma concentração do

íon metálico menor do que 20% em peso, pois concentrações maiores não apre-

sentavam capacidade superior para a síntese do benzeno. Metais dos grupos

5a, 6a e 7a da tabela periódica não foram investigados, mas são considera-

dos como possíveis agentes ativos para ciclização do acetileno.
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Além disso, observou-se que a área superficial do material básico (alu_

mina) exerce uma importância primordial no desenvolvimento dos catalisado

res. Isto foi notado porque catalisadores sintetizados com alumina, possuin

do uma área superficial de 1 m2/g, mais 20% em peso de íons vanádio (V+^),

apresentavam pouca ou nenhuma habilidade para a síntese de benzeno, enquan_

to que catalisadores sintetizados com alumina, possuindo uma área superfi-

cial maior que 200 m2/g e a mesma quantidade de íons de vanádio (V+5), pro-

duziam benzeno com um rendimento de cerca de 90%.

Desses estudos realizados concluiu-se que dois fatores são de suma im-

portância na fabricação de catalisadores para síntese de benzeno a partir

de acetileno:

1. 0 material catalítico deve conter óxidos de metais em concentrações pró_

ximas a 20% em peso, estando ainda no estado de Valencia +5, ou maior.

2. Os óxidos de metais devem ser combinados com materiais de área superfi-

cial bem grande.de modo a permitir a máxima exposição desses íons às

moléculas de acetileno.

A trimerização do acetileno para benzeno é feita deixando-se o acetile-

no entrar em contato com o catalisador, quando interage resultando uma rea-

ção exotérmica e concomitante escurecimento do material catalisador. Nesta

etapa, verificou-se posteriormente que o rendimento na produção de benzeno

esta relacionado com a velocidade de admissão do acetileno. Assim, enquan-

to que na presença de um catalisador composto de cobalto-molibdênio-alumina,

o rendimento na síntese de benzeno variava quando a velocidade de admissão

ia desde 6,5 cc/min até 50 cc/min, o mesmo não acontecia na presença de um

catalisador de vanádio-alumina, nas mesmas condições anteriores. Deve-se

observar, entretanto, que para velocidades de admissão de acetileno muito

grandes, a temperatura tende a aumentar podendo chegar a valores maiores

que 100 - HO^C, pelo fato da reação ser exotérmica, e esta temperatura

possibilita a formação de produtos secundários.

A ciclizaçlo descrita permite a obtenção de benzeno com uma pureza de

99,8%, não tendo sido detectados produtos secundários ou agentes supres-

sores.

TAMERS (93), que utiliza o método de ciclização do acetileno em benzeno

para fins de datação, empregou um catalisador de sílica-alumina ativado com

Cr+6, na forma de cromato de potássio, obtendo um rendimento de 99% sob as

melhores condições. De acordo com este mesmo autor, uma pequena quantidade

de catalisador é desativada durante a ciclização e portanto, uma quantidade

desprezível de acetileno é consumida em reações secundárias, como:

3C2H2 + 10 K2Cr04 •> 6K.2C03 + 5Cr2Os + 3H20 + 4K20
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C2H2 + 5K2Cr04 » 2K2C03 + 5CrQ2 + H20 + 3K20

Quando catalisadores ativados com outros ions de metais de transição

são utilizados, as reações são semelhantes ãs anteriores e ocorrem todas

a altas temperaturas. No entanto, o autor considera mais provável as rea-

ções secundárias que envolvem intermediários como acetaldeido e ácido ac£

tico, devido a presença de pequenas quantidades de água tanto no catalisa-

dor como no acetileno. Dessa forma os produtos finais poderiam ser um

acetato ou então um carbonato, pelo prosseguimento da reação, ou seja:

C2H2 + H20 - CH3CHO

3CH3CHO + 2K2Cr0it P- 3CH3COOK + Cr2O3 + KOH

3CH3COOK + 8K2Cr0it » 6K2CO3 + 4Cr2O3 + KOH + 3K20 + H20

A presença de carbonatos no catalisador desativado foi verificada pelo

ataque de um ácido e subsequente coleta do dióxido de carbono CC02) em solu

ção de hidróxido de amônio (NH^OH), enquanto que evidências de traços do

grupo carbonila do acetato foram obtidcs por espectrografia no infra-verme-

lho. Como o acetaldeido é muito reativo e o acetato estável, espera-se que

a segunda reação ocorra para quaisquer temperaturas enquanto a terceira se

processa somente a altas temperaturas.

Uma boa indicação das reações que ocorrem durante a ciclização do aceti_

leno pode ser obtida através da cor do catalisador.Uma cor escura Cpreta) in_

dica a produção de carbono e pode acontecer quando a temperatura do catali-

sador, durante a ciclização,atingir valores acima de 230°C. Cores como cin-

za-esverdeado ou violeta indicam que Cr2O3 é o produto secundário predomi-

nante e ocorrem quando a temperatura do catalisador é mantida abaixo de3ü"c,

mediante refrigeração e suave adição de acetileno. Uma cor marron, devido a

CrO2, é observada quando a temperatura do catalisador atinge 100°C, já que

o Cr+3 pode ser oxidado a Cr+It por uma subsequente reação com cromato.

0 autor menciona ainda que, se a ciclização do acetileno ê feita a tem-

peraturas ambientes, o catalisador ativado com cromato de potássio propor-

ciona um alto rendimento (Figura 3.3], com perdas despresíveis, quando o a-

cetlleno e o gás estiverem livres de umidade.

Efeitos da temperatura na ciclização do acetileno, utilisando-se catali_

sador de sílica-alumina ativado com vanádio, foram relatados por POLACH S

STIPP (94) cujos resultados são semelhantes àquele mostrado anteriormente.A

umidade do acetileno também pode afetar o rendimento da ciclização como mos_

trado na Figura 3.4.

A utilização do catalisador de sílica-alumina ativado com cromato de
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potássio possibilita converter 1 l i t ro de acetileno, nas condições normais

de pressão e temperatura, em benzeno, com apenas 5 [cinco] gramas de cata-

lisador. (93). Isto, no entanto, é feito a temperaturas relativamente bai-

xas, onde a desativação do catalisador é muito pequena e a ciclização é qua_

se quantitativa.

Atualmente, os catalisadores mais usados, nos laboratórios que sintet i-

zam benzeno a partir de acetileno, são aqueles constituídos de pelotas de

sflica-alumina ativadas com íons de metais de transição (mais freqüente-

mente Cr*6 ou V+5J (85,93,95,96).

3.3. Sl&tmctA d& MzdLç.00

Os métodos mais freqüentemente utilizados na contagem de baixos níveis de

trft io são os contadores gasosos, que operam nas regiões Geiger e proporcio_

nal (através de amostras enriquecidas por difusão térmica ou cromatografia)

e a cintalação líquida (através de água enriquecida eletroliticamente ou

benzeno). Outros métodos, como aqueles que utilizam câmaras de ionização,

de neblina ou de bolha, podem também ser usados, mas apresentam dificulda-

des operacionais.

3.3.1. ContadoH&A Gaioioi

A maioria dos trabalhos de análise de t r í t i o em águas naturais, que em

pregam sistemas de enriquecimento como a difusão térmica e a cromatografia,

fazem uso de contadores gasosos, que operam nas regiões Geiger e proporcio-

nal, sendo que o último encontra maior número de adeptos (13).

Estes contadores são basicamente constituídos de um fio metálico (ano-

do) centralizado isoladamente num cilindro metálico (catodo) que é preenchi^

do com um certo volume do gás obtido da amostra de água e também com um gás

supressor, sob pressão relativamente baixa. A este sistema aplica-se uma

diferença de potencial característica da região de tensão que se pretende

operar e que também é própria do tubo de contagens.

Dessa forma, quando uma partícula carregada, emitida pelo gás da amos-

tra , passa através da massa gasosa,provoca a ionização de um determinado njj

mero de moléculas devido ao choque com as mesmas. Os íons positivos e os

elétrons gerados, são então coletados nos eletrodos, causando um impulso

(AV), que é função da carga elétrica coletada (0.) dividida pela capacitãn-

cia (C) do sistema. A altura do impulso é diretamente proporcional ã carga

elétrica coletada nos eletrodos, a qual depende do número de pares iõnicos

produzidos no detector, o que, por sua vez, é função da energia e do poder

de ionização da partícula carregada emitida pelo gás da amostra.

A dependincia do número total de íons coletados nos eletrodos em função



41

da tensão aplicada (Figura 3.5) explica a região de funcionamento dos dete_c

tores proporcional e Geiger. No i n í c io , quando não há nenhuma diferença de

Tensão (V)

FIGURA 3.5 - Curva de dependência do número de íons coletados nos eletrodos

de um contador gasoso em função do potencial aplicado aos ele-

trodos.

potencial aplicada entre os eletrodos, os íons se recombinam, não havendo

carga e lé t r ica no capacitor do sistema, mas quando uma pequena diferença de

potencial é aplicada, haverá uma competição entre a recombinação e a cole-

ção dos fons. Autnentando-se a diferença de potencial, a recombinação tor-

na-se desprezível e portanto os íons são integralmente removidos do tubo

de contagens. Nesta região entre as diferenças de potencial V^ e V2 operam

as câmaras de ionizaçao, sendr que o número de pares iõnicos coletados i n -

depende da voltagem aplicada ao tubo (97,98).

Um aumento ainda maior, da diferença de potencial aplicada entre os ele_

trodos, faz com que os elétrons, produzidos na ionizaçao primária, ad-

quiram energia cinética suficiente para ionizar outras moléculas através da

colisão com as mesmas. Assim, cada elétron produzido inicialmente causará

uma avalanche de elétrons e consequentemente o número de pares iõnicos col£

tados pelos eletrodos ciescera exponencialmente. Este fenômeno é denomina-

do muttipticação ou ampliação ga&OAa. e ocorre entre as diferenças de poten-

c ia l V2 e V3, onde operam os CJjntadoJieA pfwpofLCÁ.onaL&. Is to porque o número

de pares iõnicos coletados é proporcional ã ionizaçao primária, ou seja.
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proporcional ã energia da partícula incidente (97,98).

A região de diferença de potencial entre V3 e V^ é denominada K&QÍÕLO

de piopofuu.onaJU.dadz LmJÜtaàa. Já que o fenômeno de multiplicação gasosa

aumenta, ocorrendo interações entre as avalanches de elétrons, uma inibindo

a outra. Com isso, a taxa de coleta de elétrons no eletrodo diminui e a

proporcionalidade entre a altura do impulso e a ionização primária deixa

de ex i s t i r (97,96).

Já, na região entre as diferenças de potencial V4 e V5, a carga coleta-

da nos eletrodos torna-ss independente da ionização primária. Este fato

ocorre porque a avalanche de elétrons e apenas in ic iada, tendo logo em se-

guida outras contribuições de outros elétrons. Estes elétrons são produzi-

dos pelo efei to fo toelét r ico, uma vez que, os pares iônicos acelerados

pela a l ta diferença de potencial produzem novos pares iônicos em estados

excitados e que ao se desexcitarem emitem fótons que arrancarão elétrons

pelo efei to mencionado. Além disso, os fons posit ivos, também acelerados,

produzem novas avalanches de elétrons secundários. Com i s to , o grande nijme_

ro de elétrons aglomerados junto ao anodo, forma uma blindagem e le t ros tá t i -

ca que diminue a diferença de potencial aplicada, cessando assim a descar-

ga. Nesta região operam os COntadotieA GeÁ.geA.-Mü2JteA e logo depois desta

região (acima de V5) tem in íc io uma região de díiCCUiga. coniZnua. (97-99).

Na fabricação de contadores proporcional e Geiger, geralmente u t i l i -

za-se cobre, bronze e aço-inóx como material para o catodo [parede do contja

dorJ e f i o de aço-indx para o anodo (13). 0 gás a ser colocado no conta-

dor é, freqüentemente, o hidrogênio que provém do enriquecimento da amostra

de água por difusão térmica ou por cromatografia gasosa e o gás supressor,

geralmente é tolueno, et i leno, propano ou uma mistura argônio-metano. Ou-

tros gases também usados para contagem são: o m&tano, sintetizado a par

t i r da amostra do água, empregando para t a l o dióxido de carbono, zinco e

rutênio como catalisador num recipients de aço-inóx(100)} o eXano, que é

preparado pelo método Oschger combinando hidrogênio com eti leno (13), ou

combinando hidrogênio com acetileno (101); o phopan.0, preparado a pa r t i r

de hidrogênio e propino (metil aceti leno), conforme c i ta CAMERON (13) e, fi_

nalmente o a.CZtULQJfí.0 sintetizado a pa r t i r de água e carbeto de cálcio,

como c i ta CAMERON (13). O volume desses gases empregado pela maioria dos

usuários deste método é de 0,5 a 2,0£, sob pressão de cerca de 2 atm.

As diferenças de potencial de trabalho, tanto para contadores que ope-

ram na região proporcional como na região Geiger, dependem da distância en-

t re os eletrodos. Distâncias pequenas operam com diferença de potencial da

ordem de 600V, enquanto que distâncias maiores operam com diferenças de po-

tencial da ordem de alguns qui lo-vol ts (K.V).
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3.3.2. ContadoteA de. cÁntüação XZquida

Os contadores de cintilação líquida são usadas para contagem de trítio

em amostras de água enriquecidas por eletrólise ou então em benzenos sinte-

tizados a partir das referidas amostras. 0 funcionamento desses contado-

res baseia-se no fato de certas substâncias químicas (cintiladores]emitirem

luz.

Segundo BIRKS (102,103), o funcionamento de um contador de cintilação

pode ser dividido em cinco etapas consecutivas:

1. absorção da radiação da partícula incidente por parte do cintiladorj

2. processo de cintilação, no qual a energia dissipada pelo cintilador e

convertida em fótons de luminescincia, que são emitidos)

3. passagem dos fótons emitidos para o catodo da fotomultiplicadora do

contador de cintilação líquida;

4. absorção dos fótons no catodo e, subssquente emissão de foto-elétrons e

sua coleta no primeiro diodo da fotomultiplicadoraj

5. processo de multiplicação de elétrons através dos vários diodos da foto

multiplicadora, até a saída de um pulso anódico final.

Dessa forma,uma determinada quantidade de amostra tritiada (água ou

benzeno que possui átomos de trítio incorporados em algumas das suas molécu[

Ias) é colocada diretamente em um certo volume de solução cintilante,compqs_

ta,basicamente,de um solvente aromático (X) e de um soluto aromático fluo-

rescente (Y)[solução binaria). Quando uma partícula ionizants (no caso, pa£

tícula 6~ do decaimento do trítio) passa através desta solução,causa ioniza_

ção e excitação das moléculas do solvente,uma vez que é o componente em

maior quantidade. As moléculas ionizadas recombinam-se cnm elétrons lentos,

resultando em um número maior de moléculas excitadas do solvente. Cerca de

10% das moléculas excitadas do solvente estão no estado eletrônico singlete

excitado-T (S ) e sofrem rápida conversão interna para o estado eletrônico
nx

singlete de menor excitação (S, ) (Figura 3.6), enquanto as moléculas res-

tantes, que estão no estada eletrônico-a, dissipam suas energias termicame^

te, não contribuindo para o processa de cintilação (103).

Todavia, as moléculas do solvente no estado singlete excitado, S. , não

permanecem estaclonárias dentro da solução, uma vez que existe difusão tér-

mica (movimento Browniano) de moléculas do soluto e do solvente, e existe

também migração de excitação entre moléculas do solvente. Este processo de

migração de excitação ocorre devido ã rápida formação e dissociação de dí-

meros excitados (cerca de 10"12 segundos) entre moléculas adjacentes excit_a

das e não excitadas do solvente. Assim, devido aos processos de difusão e

migração, as moléculas do solvente no estado singlete excitado S,. movem-se

rapidamente através da solução até aproximar-se de uma molécula do soluto

(Y) no estado singlete menos excitado CS- 3, que é inferior ao estado sin
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glete excitado das moléculas do solvente (S,. ). Nesta aproximação a excita

ção da molécula do solvente (S,. ) é transferida para a molécula do soluto

(Y), onde é convertida rapidamente e internamente para o estado singlete de

menor excitação (S. ] (Figura 3.6] . Se a concentração molar do soluto é SJJ

ficientemente al ta (poucos mg/Z), a ef ic iência quãntica de transferência de

energia é próxima da unidade, o que garante, que praticamente todas as molé_

cuias do solvente transferem sua energia para as moléculas do soluto, em

vez de dissiparem essa energia através de processos competitivos como su-

pressão interna e f luo resc ind a do solvente (Figura 3.6). As moléculas do

soluto, no estado singlete de menor energia (S. ] , decaem ao estado single-

te fundamental (SQ ) por fluorescência de al ta ef ic iência quãntica, o que

representa a emissão de cint i lação pela solução binaria (103].

Muitas vezes, adiciona-se um outro soluto (soluto secundário) ã solu-

ção binaria discutida anteriormente, mas em concentrações menores que a do

soluto primário. Is to é f e i t o , porque nem sempre o comprimento de onda da

luz emitida pelo soluto primário, corresponde ao intervalo espsctral de

resposta ótima da fotomult iol icadora. Assim sendo, os chamados solutos se-

cundários têm a função de absorver os fótons emitidos pelos solutos primá-

rios e reemiti- los em um novo comprimento de onda mais apropriado à faixa

espectral de resposta da válvula fotomultiplicadora (102-104)

Os fótons emitidos pelas soluções c int i lantes são, em parte, coletados

no fotocatodo da fotomult ipl icadora, de onde arrancam alguns elétrons ( fo t£

elétrons) que, então, são convenientemente acelerados ao primeiro diodo da

fotomult ipl icadora, por uma diferença de potencial e lé t r ico aplicada entre

o catodo e o anodo. Em seguida, os elétrons secundários produzidos no p r i -

meiro diodo incidem sobre o segundo diodo e nesta seqüência, sofrem um pr£

cesso mul t ip l icat ivo que depende da diferença de potencial aplicada e do nú

mero de diodos que o sistema possui. 0 pulso de corrente e lé t r i ca resultar^

te no anodo entra nos circuitos eletrônicos de amplificação, de análise de

amplitude de pulsos, de processamento de dados e finalmente numa unidade de

registro (102-104).

Um contador de c int i lação, como descri to, é um instrumento capaz de

d is t ingu i r partículas ionizantes de diferentes energias, j á que a amplitude

do pulso de saída é proporcional à intensidade de cint i lação e que, por sua

vez, é função da energia da part ícula ionizante (102,103).

a) Contag&nA de. &undo

As contagens registradas por um contador de cint i lação têm basicamente

duas contribuições: a da ZÁpí.CÁ,í ivadÁjaXÀjoa. que se quer medir, e a da con-

tagem de. foxndo que tem origem na radiação cósmica, nas contaminações ra-

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

de contagem da amostra, além dos elétrons termLônicos emitidos pelo fotoca-
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todo da fo tomu l t i p l i cado ra .

Corre a a t iv idade l í q u i d a da amostra Ccpm) é obt ida subtraindo-se a coji

tagem de fundo (cpm), torna-se muito importante minimizar de alguma manei-

ra esta contagem, para se estudar amostras cujas at iv idades sejam cada vez

menores. A cont r ibu ição dos e lé t rons termiõnicos à contagem de fundo, pode

ser minimizada fazendo-se uso de uma fo tomu l t i p l i cadora com um fotocatodo

e f i c i e n t e e de baixo rufdo de fundo e ainda res f r i ada adequadamente. Os

poucos pu lsos, devido a esta con t r ibu ição , são eliminados por um arran jo de

duas fo tomu l t ip l i cadores operando em regime de co inc idênc ia , po i s , somente

serão regis t rados os pulsos ocorrendo simultaneamente em ambas as fotomultjL

p l i cadoras . Já, as contr ibuições à contagem de fundo, devido ã radiações

cósmicas e a radiações emit idas por contaminações dos mater ia is que c i r cun-

dam o contador, podem ser diminuidás u t i l i zando -se blindagens especiais

(1031.

. _ ^ f>l E^eÁto de. Sup>t&&ião_dzjSÈoni> ("Qjxenchlng")

Num processo de cinti lação, qualquer material solúvel, além do soluto

e do solvente, presente no cint i lador l íquido, tende a diminuir a Bficiên-

cia de medição. Este fenômeno é geralmente denominado iupfveAicu) de, {fitontt

de. cintLtação ("quenching"} e ocorre devido à presença de substâncias não

fluorescentes, denominadas iwpt&AiOKOÁ Vqtwn.dn.eM") que, no meio c in t i lan-

te , reduzem a eficiência da tranferência da energia de excitação das moleeu

Ias do solvente para as moléculas dos solutos primário e secundário (-ÓU

pnstÁiâo qiumcca de. £õtoni). Cumpre r e s s a l t a r também, que o decrésc imo na

eficiência de medição pode ser causado por uma coloração existente no meio

c in t i lan te , pois as moléculas supressoras, responsáveis por essa coloração

absorvem os fótons emitidos pelos solutos primário e/ou secundário [iupn&i-

&ão de. (JÕtoMA peJta con) C104].

Como esses tipos de supressão causam um decréscimo no número de fótons

que chega ã fotomultiplicadora do contador de cinti lação, torna-se necessá-

r io cor r ig i r o fenômeno da iupftZiião de. (JÕtonó para se conhecer a real e f i -

ciência de medição do sistema. Quando se trabalha com soluções cint i lantes

homogêneas, t a l correção pode ser fe i ta de diversas maneiras, como por exern

pio: método de. IUXZÕUO de. canaLi, método do padnxw inteJino e método do pa-

dXJão exte.ftno (104,105]. Destes métodos, o último é o mais empregado, pois

além de não destruir a amostra no momento de medir a razão de padrão exter-

no, não exige altas atividades de t r í t i o para sua medição.

0 método do padAJão exteJtno consiste em i r radiar amostras padrões (um

conjunto de padrões com atividade conhecida] com quantidades crescentes de

iubiia.ncA.ai AupieAiotiM ("quenching"), por cerca de 1 (um] minuto.com raios

Y, e contá-la assim por cerca de 12 segundos em dois canais especiais e se-

parados (A' e B1) no espectrômetro de cinti lação. Os fótons produzirão elé-
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trons pelo e f e i t o Compton, que se comportarão como as par t í cu las (3~ e m i t i -

das na desintegração do t r í t i o ( 3 H), i nc lus ive sofrendo o mesmo Z^QÁto c£e

AupKUAÕo ("que.ndUng") que as re fer idas p a r t í c u l a s . Em seguida, as amos-

t ras padrões são contadas sozinhas nos mesmos canais [A' e B') e também

num canal adequado (A) para obter-se a e f i c i i n c i a de contagem em percenta-

gsm através da equação:

cpm Ca, canal A)
E. = ±-: X 100 (10)

i dprr^

onde E. = e f i c i ê n c i a da contagem da amostra i em percentagem

cpm. Ca, canal A) = taxa l í qu ida de contagem da amostra padrão i , r e -

g is t rada no canal A, em cpm

dpm^= taxa l í qu i da de contagem contida na amostra padrão i , em dpm

Esta e f i c i ê n c i a de contagem é, então, correlacionada com as razões de

canais da fonte externa, obtidas pela equação:

cpm. Ca + FE, canal B1) - cpm. (a , canal B1)
Si = 3- -1 (11]

cpm Ca + FE, canal A ' ) - cpm. (a , canal A ' )

onde:

Si = razão de canais da fonte externa, obtida com a amostra i padrão, em

cpm.

cpm. Ca + FE, canal A') = taxa l íquida de contagem devido ã amostra padrão

i , com a fonte externa próxima a amostra, regis-

trada no canal A1, em cpm

cpm. (a + FE, cana.l B1) = taxa l íquida de contagem devido â amostra padrão

i , com a fonte externa próxima ã amostra, regis-

trada no canal B', em cpm

cpm. (a, canal A' ] = taxa l íquida de contagem devido ã amostra padrão i re-

gistrada no canal A ' , em cpm

cpm. Ca, canal B'] = taxa l íquida de contagem devido ã amostra padrão i re-

gistrada no canal B', em cpm

fazendo-se um gráf ico das ef ic iências de contagem CE.] das amostras padrões

em função das razões de canais (S.] da fonte externa. A curva resultante

deste gráf ico permite estimar o grau de supressão da amostra e/ou cal ibrar

a e f ic iênc ia de medição do sistema (105).

Como mencionado anteriormente, as soluções c in t i lantes são compostas,

de um solvente aromático e de solutos primário e secundário. Os solventes

mais ut i l izados nessas soluções, para medição de t r í t i o na forma de água

t r i t i a d a e benzeno t r i t i a d o , são o 1,4 dcoxanona^taZeno (o último como so l -
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vente secundário), o £o&ie.no-TRlT0N-X100 Co último como solvente emulsifi-

cante), e o toZu&no. Os solutos, primário B secundário, mais utilizados

são o 2,5-dLLiznÁ.oxazol (ppfl], 0 /,4-bUi-(5-leJiLoxazaJUJL))-be.nze.no [VOPOV),

e o l,4-bÁ.-[2-l4-mvtU-S-6enLloxazalil)\-be.nzeMO {dwvtÁJL-?0?0?).

As soluções mais empregadas, para a medição de t r í t i o , em água t r i t i a -
da, são: a de 1,4-dioxano que contem 100g/£ de naftaleno, 6g/£ de PPO e

Ü.3g/£ de POPOP [solução de Kaufman) (13,106,107)j a dB duas partes de to-
lueno e uma parte de TRITON X-100 contendo 5,5g/£ de PPO e 100mg/£ de POPOP
[106,106,109)1 e um coquetel cintilante pronto pra se incorporar a água,
chamado INSTA-GEL (marca registrada da Packard Instrument Company, Inc. USA).
A quantidade ótima de amostra de água que pode ser incorporada a essas solu
ções é 20% para a primeira, 24-30% para a segunda e 60% para a terceira.

Por outro lado as SOIUÇÕBS mais usadas, para a medição de t r f t l o , em
benzeno tr i t iado são: a de tolueno contendo 5g/£ de PPD e 0,3g/£ de dime-
til-POPOP; a de tolueno contendo 5g/£ de p-terfenll e O,Sg/£ de dimetil-
POPOP; a de 1,4 dioxano contendo 100g/£ de naftaleno, 7g/£ de PPO e 0,3g/£
de dimetil-POPOP; e a de tolueno contendo 4g/£ de PPO e 0,1%/l de POPOP.
Nestas soluções pode-se adicionar benzeno t r i t iado , mesmo em quantidades pe_
quenas.

d) R&cÂpi.e.nteA pata. Contagem

0 recipiente da amostra, para contagem de t r í t i o por cintüação líqui-
da, desempenha papel muito importante no processo de cintilação. Isto por-
que estes recipientes podem contribuir para o ruído de fundo do sistema de
cintilação.

No sentido de encontrar o recipiente mais adequado KAUFMAN (107), estu-

dou inicialmente a geometria desses recipientes e concluiu que a forma ci-

líndrica apresentava melhores resultados. Por outro lado, uma pesquisa

dos materiais empregados na fabricação desses recipientes [v-ídfw, quaJvtzo,

potA.ztiJte.no, te.{Jton e. naiZon) mostrou que o teflon apresenta menor conta-

gem de fundo e maior eficiincia de contagem, alem de não apresentar probl£

mas como deformação e permeabilidade, quando da utilização de hidrocarbone-

tos aromáticos para a medição por longos tempos. Os recipientes construí-

dos com polietileno são comparáveis àqueles de teflon, mas somente quando

a contagem é feita através de água t r i t iada . Os recipientes fabricados de

vidro, com baixo teor de potássio-40 (responsável pela elevação da conta-

gem de fundo deste tipo de recipiente), são os mais utilizados, pois apre-

sentam uma contagem de fundo que é apenas um pouco maior que os recipientes

de teflon e polietileno (62,107,108).

3.3.3. Comparação zntftz o A Slitemai de U&dição

Dentre os sistemas de medição de t r í t i o apresentados,os contadores ga-
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sosos são altamente sensíveis, podendo efetuar medidas com alta precisão e

com tempos da medição relativamente curtos. Entretanto, atualmente existem

contadores de cintilação comerciais que permitem altas eficiências de medi-

ção, mesmo quando analisa-se amostras com baixos níveis de trítio. A efi-

ciência de medição destes contadores i ainda melhor quando as amostras de

águas naturais são enriquecidas e transformadas em benzeno para contagem.

Além disso, os contadores de cintilação líquida não exigem o constante a-

companhamento do pesquisador e são ainda mais baratos que um contador pro -

porcional, segundo levantamento feito por THEODORSSON C69).
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4. VESCRIÇÃÕ VOS SISTEMAS UTILUAVOS

4.1. Si&tema de. EmUque.cimento EZztfioiZtíco

4.1.1. Amcó-ttogem

As amostras de águas subterrâneas, provenientes do arenito de forma-

ção Botucatu, foram coletados em frascos de polietileno diretamente de tor-

neiras existentes na boca dos poços.

As amostras de águas pluviais também foram coletadas através de um re-

cipiente de polietileno em forma de bacia e estocadas em frascos do mesmo

material. Essas águas foram coletadas no verão (Janeiro) e no inverno

(Julho) do ano de 1978, sendo que, a amostra representativa de cada um des-

ses meses era constituída de água de todas as chuvas ocorridas em um dado

mês, obtida pelo processo de misturamento.

A Figura 4.1 mostra um esboço do mapa da cidade de São Carlos e perife-

rias, onde estio localizados os poços de águas subterrâneas e os postos de

coleta de amostras de águas pluviais e de coleta dos níveis pluviométricos.

4.1.2. Ventilação P/tívia.

As amostras de águas naturais, cujas concentrações de trítio, se dese-

ja conhecer , foram previamente destiladas a pressão atmosférica, com a fi-

nalidade de remover sais solúveis e outras impurezas, obtendo-se assim

uma uniformização das amostras em relação ã contudividade elétrica.

Dessa forma, cerca de 2 litros de amostras de água foram assim destila-

dos, tomando-se o cuidado de que a destilação ocorresse até a secura (resí̂

duos secos), para minimizar um possível fracionamento isotópico que pode-

ria acontecer nesta etapa.

4.1.3. Célula*

As células eletrolíticas, empregadas no processo de enriquecimento em

trítio das amostras de água, são semelhantes àquelas descritas e usadas por

CAMERON (61), dentre outros. Um desenho esquemático dos eletrodos destas

células é apresentado na Figura 4.2, sendo que as características dos ele-

trodos estão na Tabela 4.1.

0 separador e isolante (H da Figura 4.2) é confeccionado em teflon e

tem as seguintes dimensões: diâmetro da base = 2,9cmj diâmetro da parte su

perior = 1,9cm; altura = 9,0cm. 0 diâmetro da base permite uma adaptação

folgada à base do anodo, enquanto o diâmetro da parte superior também

adapta-se com folga ã base do catodo, o que facilita a remoção do separador

para o recolhimento e posterior medição do volume final da amostra. A ai
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GLEBA 00
CAMPUS

OFSCor

CIOAOE DE SÃO CARLOS

MO 100 UOO

P1 - Poço Vital Brasil

P_ - Poço da Prominas Brasil S.A.

P_ - Poço do Jardim Santa Felicia

A - Posto de Meteorologia do Ministério da Agricultura

B - Posto de coleta de amostras de águas pluviais

FIGURA 4.1 - Esboço do mapa da cidade de São Carlos e periferias.
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A - anodo; B - anel de latão; C - contato elétrico; D - catodo;

E - anel de náilon; F - contato elétrico; G - saída dos gases;

H - separador dos eletrodos (teflon).

FIGURA 4.2 - Eletrodos das células eletrolfticas empregadas.
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TABELA 4.1 - Características dos eletrodos das células eletrolíticas em-

pregados

Eletrodo

Anodo (recipien
te da amostra)

Catodo

Material

aço-inóx

aço-doce

Altura
Cem)

56,0

54,0

Diâmetro
Externo Cem)

3,50

2,43

Diâmetro
Interno (cm)

3,13

2,04

tura do separador garante que os últimos 22,0 mt de amostra sejam eletroli-

sados sob uma baixa densidade de corrente, já que o pequeno volume de amos-

tra estará em contato com uma superfície de catodo maior.

Os catodos das células eletrolíticas foram fosfatizados, conforme indi-

ca ZUTSHI 8 SAS-HUBICKI (58). 0 tratamento consiste essencialmente de uma

imersão em ácido fosfórico-5N e tem por objetivo obter-se melhor reproduti-

bilidade no fator de enriquecimento e maior fator ds recuperação de trítio.

Por outro lado, as- paredes externas dos anodos foram recobertas com uma

película grossa e compacta de epóxi e com uma fina película de tinta sinté-

tica, de cor cinza, a fim de isolar eletricamente as células no banho re-

frigerante e melhorar a dissipação do calor gerado na eletrólise.

A Figura 4.3 mostra uma célula eletrolítica devidamente montada, qnde

nota-se que os eletrodos são fixados entre si por meio de uma rosca, o

que evita o vazamento dos gases gerados na eletrólise. Estes gases, ao

sairem da célula, passam por um borbulhador-C contendo óleo de silicone

e depois entram num tubo central que os conduzirá para fora do labora-

tório.

A capacidade total de cada célula eletrolítica é de aproximadamente

340 m£ de amostra, mas, no entanto utiliza-se apenas 250 m£ de amostra

como volume inicial da eletrólise, porque dessa forma o arraste mecânico

de amostra ("spray") torna-se menor. A densidade de corrente na eletrólise

varia entre 0,016 A.cm"2 (para 250 nvC) e 0,134 A.cm"2 (para 15 mi).

4.1.4. Sl&tma de.

A temperatura das células eletrolíticas bem como de seus conteúdos, ne-

cessita ser controlada durante a eletrólise, uma vez que uma diminuição

deste parâmetro aumenta o fator de separação (3) entre o trítio e o pró-

tio conforme ROY (55).

Assim sendo, utilizou-se um banho refrigerante de ar para manter as cé_

lulas eletrolíticas a uma temperatura constante. Este banho refrigerante

é obtido através de uma pequena hélice colocada internamente a um tanque
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A - célula eletrolítica;

B - mangueira de borracha;

C - borbulhador;

D - tubo condutor dos gases;

E - tubo condutor dos gases para a atmosferas

F - suporte de madeiras

G - placa de madeira;

H - placa de isopor, compondo a tampa do re-

frigerador;

I - espaço refrigerado.

FIGURA 4.3 - Célula eletrolítica e sua montagem para operação
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refrigerante ("deep-freezer") movida por um pequeno motor elétrico fixado

externamente a uma certa distância do sistema eletrolítico. A medição e o

controle da temperatura do banho refrigerante de ar foram feitas empregan-

do-se uma sonda termométrica METTLER, colocada no interior do banho.

4.1.5. VKoczdÁmznto da. El&ttiÕLL&z

As eletrólises das águas subterrâneas e pluviais foram realizadas

com um sistema eletrolítico operando com nove células (a capacidade do sis-

tema é para doze células), sendo seis delas carregadas com 250 ml de amos-

tra (água pluvial ou subterrânea) e tris com o mesmo volume, mas, com água

tritiada de concentrações padrões em trftio, aproximadamente iguais e preci_

samente conhecidas. Estas três células são denominadas cÂJkiZaA monitofioA

de tfiZtio Upikz) B através delas mede-se o fatoK de recuperação d& tftZtio
do sistema de enriquecimento e, consequentemente, o teor de trítio das amos_

trás desconhecidas. Para obtenção da água tritiada padrão misturou-se

cerca de 0,390g de HTO padrão (Packard), de 4.996,7 ± 2% dpm/g de HTO (ativi_

dade corrigida para o dia de medição) em água bi-destilada e desionizada.

Esta água é praticamente livre de trítio,conforme estudos feitos por MOZE-

TO (52), enquanto que a concentração de trítio nos padrões, referida ante-

riormente, assegura cerca de 100 cpm no volume da amostra de medição, o que

conseqüentemente garante boa precisão e baixo tempo de contagem.

0 eletrólito, utilizado em todas as células eletrolíticas e em todas as

eletrólises efetuadas, foi o peróxido de sódio (Na2d2 P.A.), cuja concentra^

ção foi sempre de 1% em peso.

As células eletrolíticas são ligadas entre si em série e alimentadas

por uma corrente elétrica contínua de 5A, proveniente de uma fonte de cor-

rente contínua estabilizada. Além disso, as células são ainda ligadas a um

relógio elétrico e a um diodo de germânio-silício. 0 primeiro é empregado

para se determinar o tempo de eletrólise (o total de Ampére-horas passadas

nas células eletrolíticas), enquanto que o segundo serve para evitar a coj?

rente reversa, que passaria pelas células, quando do encerramento da eletr£

lise, o que danificaria a superfície do catodo.

Antes de se iniciar a eletrólise, todas es células eletrolíticas com

amostras e padrões sempre foram mantidas no banho refrigerante de ar, a

aproximadamente 0°C, durante o tempo suficiente para entrarem em equilí-

brio térmico. Somente após este tempo [geralmente uma noite toda) é que

a eletrólise era iniciada.

Após a redução de volume desejada, a amostra enriquecida foi removida

entornando-se lenta e cuidadosamente o anodo (depois de retirado o catodo),

passando-se todo o volume de amostra diretamente para um cilindro graduado,

onde o volume final foi medido.
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4.1.6. Vincüt

O volume final das amostras e padrões enriquecidos foi submetido a um

processo de destilação a vácuo para separar o eletrólito das soluções.

0 sistema empregado para a destilação pode ser visto na Figura 4.4, oji

de se nota dois bulbos Kjeldahl e um coletor ds amostra. Os primeiros eyi_

tam o arraste do eletrólito (NaOH) para o destilado, enquanto o segundo

permite uma coleta quantitativa do destilado.

Visando uma padronização e uma economia de tempo foram destiladas qua-

tro amostras de cada vez. Estas destilações foram efetuadas sob uma pres-

são de aproximadamente 1 torr, sendo o destilado recolhido no coletor atra-

vés de uma refrigeração com nitroginio líquido. Tomou-se o cuidado de le-

var a destilação até a secura Cate a obtenção de resfduo seco de NaOM no

balão de destilação) e, para se assegurar disto, utilizou-se um banho de

óleo, cuja temperatura foi mantida entre 60 e 80"c durante a destilação.

4.2. Sl&tma pcoia. Stntuz de Be.nze.no

As amostras de águas, bem como as padrões, de concentrações em trítio

precisamente conhecidas, foram utilizados num sistema de síntese de benzeno

semelhante àquele descrito e utilizado por WOLF C82).

4.2.1. Pfie.paAac.ao dai, amoAtfica pKe.viame.ntz

As amostras de águas e os padrões (15 nv£) foram misturados em recipien-

tes totalmente fechados (funil de separação) com uma quantidade equivalente

de anidrido acético ((CH3CCU2O, CARLO ERBA, pureza 97%). Nesta mistura,

observou-se que após 1 a 2 horas as duas fases se dissolveram sob pequeno

aumento de volume e aquecimento. No entanto, para obter-se a reação de mo-

do mais quantitativo possível, a mistura foi deixada em repouso por cerca

de 24 horas.

0 ácido acético, formado pela mistura de reação, foi então utilizado pa_

ra evolução de acetileno.

4.2.2. Evatução de. acztiZzno a patáin. de. ácido ac&tico e. avibeto

A Figura 4.5 mostra o sistema utilizado para a evolução do

bem como para a ciclização do mesmo.

acetileno

O ácido acético, formado pela reação entre água e anidrido acético

(-94 ml) e contido no funil de separação-A, foi gotejado (25-30 gotas/mi-

nuto), sob pressão de 30 a 120 torr (medida pelo manômetro-B) entre pedri-

nhas de carbeto de cálcio comercial (White Martins) de 3 a 5 mm de diâme-
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A - banho de aleo;

B - bulbos Kjeldahl;

C - condensador;

D - coletor de amostras

F - saída para bomba de vácuo mecânica;

G - "Dewar" para nitrogênio líquidoj

H - balão da amostra.

FIGURA 4.4 - Montagem do equipamento empregado na destilação final das a-

mostras enriquecidas eletroliticamente.
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BOMBA I FIGURA 4.5 - Esquema do sistema utilizado para evolução,

purificação e ciclizaçao do acetileno.

BOMBAn
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tro, que encontrava-se, juntamente com "cavacos" de aço-inóx, no reator de

acetileno-C. Como se percebe o ácido acético foi lentamente gotejado sob

uma pressão relativamente alta. Isto foi utilizado para evitar a evapora-

ção do ácido e consequentemente a perda de acetileno. Por outro lado , os

"cavacos" de aço-inóx no reator de acetileno, impediam a quebra do reator

(de vidro] por meio de uma possível expansão ocorrendo no interior do mes-

mo.

0 acetileno assim formado passou por um "trap"-D resfriado a temperatu-

ra do gêlo-sêco, para retirar possíveis vapores de ácido acético ou de á-

gua, e foi, em seguida, armazenado nos reservatórios-E com capacidade

de seis litros, cada um. Isto foi realizado, abrindo-se lentamente as tor-

neiras 5 e B, uma vez que os reservatórios encontravam-se sob uma pressão

de cerca de 1 m torr (medida pelo vacuômetro-F) conseguida pelas bombas

mecânicas I e II.

4.2.3. VufU.ilcac.ao do acvbiJte.no

A purificação do acetileno constituiu-se em congelar o mesmo nos "traps"

G, H e I, refrigerados a temperatura do nitrogênio líquido. Esta etapa foi

realizada abrindo-se as torneiras 4 e 5 e puxando-se o acetileno, armazen£

do nos reservatórios-E, com auxílio da bomba I e com uma pequena aber-

tura na torneira-2.

Depois que praticamente todo o acetileno foi congelado, as torneiras 2,

3 e 4 foram fechadas para que a pequena fração de acetileno impuro fosse

retirada dos reservatórios através das bombas I e II. Quando a pressão dos

reservatórios atingiu cerca de 1 m torr, fechou-se as torneiras das bombas,

abriu-se a torneira-3, e o acetileno congelado nos "traps" foi expandido

pela retirada do refrigerante, sendo novamente congelado, agora, no dedo

frio-J, também refrigerado a temperatura do nitrogênio líquido.

Em seguida, fechou-se a torneira-5, retirou-se o refrigerante do dedo

frio e o acetileno purificado ocupou novamente os reservatórios-E. A

quantidade de acetileno produzida foi, então, avaliada pela diferença de

pressão causada no manômetro-K.

4.2.4. Cic.JUzac.ao do kc.ztite.YW

Para a ciclização do acetileno, primeiramente condicionou-se o catalis£

dor de sílica-alumina ativado com pentóxido de vanádio (cerca de 200g] con-

tido no frasco-L. Este condicionamento foi realizado aquecendo-se o fras-

co-L a uma temperatura de 200 a 220°C (medida com um termômetro), através

do forno-l"! e retirando-se as impurezas adsorvidas no catalisador pela bom-

ba II, mas com as torneiras 7 e 9 abertas. Quando o vacuômetro-F indicou

uma pressão entre 80 e 100 m torr, fechou-se a torneira 7 depois a 9, re-
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tirou-se o forno de aquecimento-M e deixou-se o frasco entrar em equilí-

brio com a temperatura ambiente.

0 catalisador, assim condicionado, foi resfriado até uma temperatura e_n_

tre 10 e 15"c (medida com um termômetro] através de uma banho de gelo, es-

tando dessa forma, pronto para receber o acetileno. Em seguida abriu-se a

torneira 5 e deixou-se que o acetileno entrasse em contato com o catalisa-

dor numa taxa de aproximadamente 50 rrv£/minuto (calculada com base no volume

total da linha: 27,7 ± 0,7 2.), que foi controlada por uma pequena abertura

na torneira-7 e pelo manômetro-K. A lenta velocidade de admissão de aceti-

leno utilizada permite um melhor controle da baixa temperatura do catalisa-

dor, que por sua vez resulta num maior rendimento na produção de benzeno.

Depois que todo acetileno foi adsorvido pelo catalisador, fechou-se as

torneiras 5 e 7 e retirou-se o banho de gelo do fraco-L. Enquanto o forno

M era novamente colocado no frasco as bombas I e II foram acionadas para rjs

tirar qualquer acetileno ainda restante na linha.

Quando o vacuômetro-F indicou uma pressão de cerca de 1 m torr as bombas

I e II foram desligadas e deu-se o início ao aquecimento do catalisador, p£

ra expulsão do benzeno. Assim que a temperatura do catalisador atingiu

30"c, as torneiras 7 e S foram abertas para coleta do benzeno no dedo frio-

N, refrigerado a temperatura do nitroginio líquido. A temperatura do cata-

lisador alcançou até 130-140°C, quando quase todo o benzeno produzido foi

recolhido no dedo-frio-N.

Em seguida, fechou-se as torneiras 7 e B, tirou-se o refrigerante do

dedo frio-N, sendo este último retirado da linha para que o benzeno congela_

do se tornasse líquido. 0 benzeno foi transferido a uma ampola que, por

sua vez, foi refrigerada com nitrogênio líquido, evacuada e selada a fogo.

0 benzeno, assim obtido, foi guardado até sua contagem em trítio, no es-

pectrômetro de cintilação líquida.

Cabe ressaltar que alguns estrangulamentos existentes na linha (re-

giões próximas ã torneiras 3, 4, 5, 7 e 8 e entre os "traps" G, H, I] acar

retaram numa perda tanto de acetileno como de benzeno nas etapas de evolu-

ção, purificação e ciclização do acetileno.

4.3. Siitema de. Medição pon Cintilação Liquida

4.3.1. PA.e.pan.0 dai Amo&tAM pana. Contagem

As ampolas, contendo as amostras de benzeno, foram cuidadosamente que-

bradas na sua parte superior, sendo todo o benzeno (aproximadamente 4,0g]

transferido para os recipientes de contagens. Adicionou-se em seguida uma
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quantidade de solução cintilante C4g de PPO e 0,1g de POPOP em uma quantida

de de tolueno tal para resultar em 1 litro] suficiente para levar até um vo

lume total de cerca de 15 m£. Os recipientes de contagens empregados nes-

te trabalho foram aqueles dfi "vidro" de baixo teor de potássio-4D, PHILIPS.

A contagem de fundo foi medida utilizando-se benzeno MERCK Clivre de

trítio] e benzeno sintetizado, como descrito anteriormente, a partir de

água livre de trítio e carbeto de cálcio comercial. Para obtenção desta

água livre de trítio, tomou-se uma amostra de água sem qualquer concentra-

ção em trítio (analisada anteriormente por MDZETO (52), através de um enri-

quecimento elatrolítico), submetendo-a a um processo de destilação. Depois

que metade do volume inicial foi destilado, o processo foi interrompido e

somente a fração destilada (sem qualquer enriquecimento) foi empregada na

síntese do benzeno.

4.3.2. EquA.pamQ.nto utL&Lzado paxá. cu> contage.ru>

As atividades de trítio das amostras foram medidas num espectrômetro

automático de cintilação líquida BECKMAN, modelo LS-100C.

Levantou-se, também neste espectrômetro, uma curva de correção de su-

pressão, empregando-se três conjuntos de padrões propositadamente containing

dos com tetracloreto de carbono (agente supressor) em concentrações diferer^

tes, sendo um PACKARD, um BECKMAN e um PHILIPS.

Como a utilização deste espectrômetro foi concedida pelo Departamento

de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, e seu opera-

dor emprega-o com uma janela de trabalho (para ^H, llfC e ^2P) determinada

pelo técnico da BECKMAN, achou-se, por bem, utilizá-lo nas mesmas condi-

ções.

A janela de trabalho poderia ser determinada pelos valores do fator de

mérito (E2/C.F, onde E é a eficiência e CF. é a contagem de fundo) obti-

dos com um conjunto de padrões, No entanto, esta determinação se tornaria

necessária para cada medida feita em diferentes ocasiões, o que implicaria

num maior tempo de utilização do aparelho.- nem sempre possível.
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5. RESULTAVÔS 03TIV0S

5.1. CondLçõeA OpeJiacionaiA do Síbtma.

S . J . I . EruUqug.cÁm&Yvto EleAxaJtZtico

Neste trabalha fo i utilizado o mesmo sistema de enriquecimento eletrolí_

t ico empregado por MOZETO C52), que procurou caracterizar e otimizar o refe

rido sistema para análise de t r f t i o (̂ H) em águas naturais.

Para is to , o mesmo autor estudou os comportamentos das células eletroljf

ticas e da temperatura das amostras, durante a eletról ise. em várias "cor-

ridas", operando primeiramente com quatro estágios de corrente elétr ica

(5.0-8,0-7,0 e 4.0AÍ e por último, com um estágio apenas (5,0A). 0 primei-

ro estudo visou a caracterização das possíveis diferenças existentes en-

tre as células e le t ro l í t icas, uma vez que, apesar de serem construídas com

os mesmos materiais e com as mesmas técnicas, tais células poderiam apresen-

tar diferenças, o que redundaria em diferentes fatores de separação ds t r f -

t io (3H) entre as diversas células. 0 segundo estudo, o da temperatura da

amostra durante a eletról ise, teve por objetivo conhecer a temperatura da

amostra, durante o desenrolar da eletró l ise, em função da corrente elétr ica

aplicada às células, já que o fator de separação de t r í t i o (3H) também

depende da temperatura (dependência discutida no capítulo 3) .

a.) CtàiZM Elz&w&tltM

Os resultados obtidos por MOZETO (52], com relação ao comportamento das

células e le t ro l í t i cas , foram processados estatisticamente, através de uma

análise de variança. Os dados obtidos pela análise de variança, comparados

com os resultados de um teste estat íst ico (teste F), permitiram afirmar

que:

. existem diferenças altamente s igni f icat ivas ao nível de 0,01%, &ntM. dí-

faeMmteA CÁZÜZOÁ (o número to ta l de células do sistema é 12).

existem diferenças não signi f icat ivas tanto en&ue. típoò dz eJtztfiotÁAe. ía_

quelas com diferentes estágios de corrente elétr ica) como enttve. opeAOr

çõea (eletról ises propriamente d i tas) .

Como constatou-se diferenças signi f icat ivas entre células e l e t r o l í t i -

cas, o autor procurou iden t i f i ca r as células responsáveis pelo comportamen-

to diferenciado. Para isso, aplicou outro teste estat íst ico (teste t ) en-

tre pares de células, para todas as combinações possíveis, identif icando as

células 10 e 12 como sendo as que se comportavam de forma anõmola.

Constatado este fa to , o autor fez uma análise de variança, sem levar

em conta os valores correspondentes às células 10 e 12, com a aplicação de

um teste estat ís t ico (teste F). Desta nova análise dos dados, verificou-se

não haver diferenças signi f icat ivas entre as diferentes células e l e t r o l í t i -
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cas.

Devido a estes fatos, no presente trabalho não foram utilizados as

células eletrolítioas 10 e 12.

b) Tempzmtusia da. Amoitfia
MOZETO (52) também estudou o comportamento da temperatura durante uma

ele t ró l i se . Para isso, mediu esse parâmetro em eletrólises processadas com
quatro estágios de corrente (5,0-8,0-7,0 e 4.0A) e em eletrólises processa-
das com apenas um estágio de corrente (5,0A). Posteriormente, calculou as
temperaturas médias das diferentes e le t ról ises , realizadas com estágios de
corrente dist intos.

Uma análise de variança dos resultados obtidos, permitiu concluir que

as diferentes eletrólises realizadas, tanto com quatro estágios de corrente

como com apenas um estágio de corrente, não apresentavam diferenças estatís_

tioas significativas. Isto permitiu o cálculo dos valores médios da tempe-

ratura media para os dois tipos de e le t ró l ise , os quais são:

eletrólise com quatro estágios de corrente 16,13°C

eletról ise com apenas um estágio de corrente 2,39 C

Em vista disso, no presente trabalho utilizou-se eletrólises com apenas

um estágio de corrente (5A), já que o fator de separação de t r í t i o aumenta

com a diminuição da temperatura, como citada no capítulo 3.

Assim, utilizando uma corrente elétr ica de 5A e reduzindo o volume da

amostra de um fator de cerca de 16,67 vezes (ou seja, reduzindo um volume

inicial de 250 ml, para um volume final de 15 ml), observou-se, experimen-

talmente, ser necessária uma carga elétrica por volta de 680 A.h., t o t a l i -

zando aproximadamente 136 horas de operação.

5 .1 .2 . SlnteAe. de. Benz&no

A síntese de benzeno a par t i r de água previamente enriquecida envolve

etapas como: produção, purificação e ciclização do acetileno. No entanto»

para a produção do acetileno é necessário uti l izar-se um carbeto metálico

adequado. Dessa forma, a seguir serão apresentados alguns resultados obti-

dos com carbeto de cálcio comercial e carbeto de l f t io , bem como resulta-

dos das etapas de purificação e ciclização do acetileno.

a) EòcoJÜia. do Canbzto pana. Pttoduç.ão do Ac&bU&no

Como citado anteriormente no Capítulo 3, a maioria dos pesquisadores
ut i l iza o carbeto de cálcio (CaC2) para a produção de acetileno (C2H2). Cem
tudo, existe a possibilidade desse carbeto estar contaminado com carbono-14,
que desintegra-se emitindo partículas 3~, da mesma forma que o t r í t i o (^H).
Assim para evitar esta contaminação alguns pesquisadores tomam o cuidado
de sintet izar o carbeto de cálcio, enquanto outros utilizam esse mesmo car
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beto, mas de origem mineral (praticamente livre de carbono-14).

Para a realização do presente trabalho, procurou-se, inicialmente, uti-

lizar o carbeto de cálcio comercial produzido no Brasil pela White Martins

S/A a partir de carvão vegetal. Para isso, sintetizou-se benzeno com este

carbeto e cornparou-se a sua atividade, em carbono-14, com aquela do benzeno

MERCK, radiativamente inerte, As contagens foram feitas durante um tempo

de 500 minutos e utilizando-se a solução cintilante descrita no capítulo 4.

Os resultados estão apresentados na tabela 5.1.

TABELA 5.1 - Atividades, em carbono-14, para benzeno sintetizado com carbeto

de cálcio comercial e benzano MERCK

" -— Amostras

Valores Medidos e Calculados " .

Massa utilizada na contagem (g)

M
Massa de carbono, M fg] = 6 6 Q '

Razão de Padrão Externo

Eficiência de Contagem, e (%)

Atividade (cpm)

KtmJ ._, _, , dpm , Atividade (cpm)x100
g de carbono Mc[g] X e -í

BENZENO

SINTETIZADO

3,528

3,255

4,87

47,0

47,87

31,29

BENZENO

MERCK

3,725

3,436

5,09

48,0

17.93

10,87*

(t) valores obtidos a partir de uma curva de eficiência em função da ra-

zão ds canal, contruída a partir de um conjunto de amostras padrões

Packard, propositadamente contaminadas com quantidades diferentes de

agentes supressores.

(*) quantidade igual à contagem de fundo, visto que GESSNER (110) comparou

contagens com este benzeno e com benzeno sintetizado a partir de água

livre de trítio e carbeto de lítio (praticamente livre de carbono-14

porque foi sintetizado a partir de Li e C02 vindo do mármore], obtendo

resultados semelhantes.

Destes resultados pode-se notar que a atividade (dpm/g de carbono] do

benzeno sintetizado a partir de carbeto de cálcio comercial é praticamente

o triplo daquela do benzeno MERCK, donde se conclui que o CaC2~comercial es_

ta contaminado com carbono-14.
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Tendo em vista este fato, tentou-se conseguir carbeto de cálcio comer-

cial de origem mineral, ou então, sintetizá-lo a partir de carvão mineral.

A primeira tentativa foi em vio, pois o CaÜ2 de origem mineral existe so-

mente no exterior, de maneira que o tempo para consegui-lo seria relativa-

mente longo. A segunda tentativa tornou-se inviável no nosso laboratõriDj

pois o CaCg é sintetizado a partir de carbonato de cálcio e "coque" sob

uma temperatura de aproximadamente 3000°C, somente conseguida com um forno

em forma de bola e tendo no seu interior um arco voltaico, o qual inexiste

em nosso laboratório.

Como a utilização de um carbeto de cálcio adequado tornou-se difícil,

passou-se a investigar a produção de acetileno a partir de carbeto de lf-

tio CLÍ2C2), uma vez que a produção desse carbeto, em nosso laboratório,

foi estudada por GESSNER (110). Este carbeto é produzido a partir de lítio

metálico e gás carbônico aquecidos a uma temperatura entre 800-850°C den-

tro de uma câmara de aço-inóx, especialmente construída para este fim. En-

contra-se maior rendimento na produção deste carbeto quando utiliza-se lí-

tio metálico em excesso de 20%.

Entrentato, a produção de acetileno utilizando-se carbeto de lítio é

sempre acompanhada pela evolução de um grande volume de hidrogênio [mesmo

quando o carbeto é sintetizado com quantidades estequiométricas de lítio me

tálico e gás carbônico). Este fato ocorre, possivelmente, devido a presen_

ça de uma certa quantidade de lítio metálico que não reagiu com gás carbô_

nico. Assim, este último fato elimina a possibilidade de se substituir o

carbeto de cálcio, já que o hidrogênio pode conter um grande número de

átomos de trítio. Contudo, tentou-se minimizar a quantidade de lítio meta

lico sem reagir pela adição de gás oxigênio dentro da câmara de lítio, no

momento da síntese do carbeto. Esta experiência buscava uma possível forma_

ção de oxido de lítio para evitar a evolução de hidrogênio juntamente com

acetileno, mas uma análise dos gases gerados como produtos da reação reve-

lou que possivelmente todo conteúdo da câmara não era o carbeto de lítio.

A análise dos gases foi feita por um cromatógrafo extremamente simples(cons_

truído no nosso laboratório), não tendo sido detectado nenhum acetileno

(ver Figura 5.1).

Como as tentativas para substituir o carbeto de cálcio comercial fo-

ram infrutíferas, passou-se a utilizar esse mesmo carbeto, na etapa de

produção de acetileno, mas tomando-se o cuidado de, no final, descontar das

contagens de trítio a possível contagem devido ao carbono-14.

A reação entre carbeto de cálcio comercial e ácido acético (formado a

partir de água pré-enriquecida e anidrido acético) produz acetileno com um

cheiro não muito característico (talvez uma mistura de acetileno e ácido

acético). No entanto, uma análise cromatográfica deste gás revela que o
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Tempo de Retençãn (minutos)

A - Entrada dos gases Car + 1 ml de padrão ou 3 ml de amostra)

B - Saída de ar

C - Saida de C2H proveniente de CaC e HLO

Coluna de Sílica-Alumina - 35/60 mesh - L = 1,12 m - $ = 1/8"

Temperatura = 115°C

I = 8 mA

Fluxo do gás de arraste = 15 ml de H2/minuto

Velocidade do Registrador = 15 min./hora

Sensibilidade = 50 mV

FIGURA 5.1 - Cromatograma dos gases gerado pela reação entre água e carbeto

de lítio sintetizado com adição de gás oxigênio.
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mesmo é praticamente acetileno puro (Figura 5.2).

Com essa mesma reação, a produção de acetileno, na linha apresentada pe_

Ia Figura 4.4, é realizada com urn rendimento de 100%, se considerarmos al-

gumas perdas existentes na linha, como:

- perda de uma grande quantidade de ácido acético que permanece no reator

de carbeto, sem reagir (50-55%)

- perda de uma quantidade de gás acetileno que permanece no volume do rea-

tor de carbeto e não é armazenado nos reservatórios (13-14%).

b) ?u/u.fccaç.ão do Gõa AcvtiJLe.no
A purificação do gás acetileno é efetuada da maneira descrita no capí-

tulo 4, e não SB consegue recuperar todo, ou quase todo o acetileno produzi^

do na etapa anterior. A quantidade de acetileno recuperado está entre

70-80% da quantidade total, existente nos reservatórios, o que não implica

num possível fracionamento isotópico, já que o volume perdido representa a-

penas uma fração do volume total.

Este fato, possivelmente ocorre, poque a superfície refrigerada

("traps") é pequena comparada com o volume dos dois reservatórios, e por-

que existem alguns estrangulamentos entre esses dois volumes. Com isso,

é necessário puxar o gás contido nos reservatórios com o auxílio de uma born

ba mecânica, o que contribui para a referida perda de acetileno.

Deve-se mencionar também que o cheiro "estranho" do gás acetileno não

desaparece completamente após a etapa de purificação, mas torna-se mais

próximo do cheiro característico do gás acetileno.

c) QA.cJU.za.cao do Ac&tiZzno
A ciclização do acetileno, quando realizada da mesma forma como descri^

ta no capítulo 4, apresenta um rendimento na faixa de 95-100%. Isto ocorre

porque uma quantidade de acetileno é consumida em reações secundárias se-

melhantes àquelas descritas por TANERS (93) (ver página ••'). Além disso,

Frazer tt aJL conforme cita OIKAWA (96), analisaram por cromatografia gaso-

sa o benzeno produzido por diversos laboratórios, identificando as seguin-

tes impurezas, ao nível de ppm: acetaldeido, acetona, butanona, etanol.eti^

benzeno, hexano e tolueno. A acetona e o etanol, em maiores quantidades,

seriam as únicas impurezas capazes de diminuir a eficiência de medição em

cintilação líquida. 0 acetaldeido é formado na presença de umidade a qual-

quer temperatura, pela reação:

H

Na Tabela 5.2 estão apresentados os rendimentos obtidos para três cicli_

zação de acetileno a benzeno, utilizando-se um catalisador de sílica-alumi-

na ativado com pentóxido de vanádio e tomando-se os devidos cuidados quanto
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2,4 3.6
Tempo de Retenção (minutos)

A - Entrada dos gases Car + 1,5 ml de padrão ou amostra)

B - Saida de ar

C - Saida de C ^ proveniente de (CHgCO^O e H20

D - Saida de C2H proveniente do CaC2 e H2D

Coluna de Sílica-Alumina - 35/60 mesh - L = 1,12 m -• = 1/8"

Temperatura = 115°C

I = 8 mA

Fluxo do gás de arraste = 15 ml de H_/ minuto

Velocidade do Registrador =15 min./hora

Sensibilidade = 50 mV

FIGURA 5.2 - Cromatograma do gás gerado pela reação entre ácido acético e

carbeto de cálcio comercial.
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à velocidade de admissão do acetileno (-50 m£/minuto) e quanto ã temperatu^

ra do catalisador (10-15°C).

TABELA 5.2 - Resultados para três ciclizações de acetileno a

lizando-se 200-250g de catalizador de silica alumina ativado

com pentóxido de vanádio.

Ciclizações

1?

2?

3?

Quantidade de Acetileno
(C2H.j) admitida sobre
0 catalisador

Pressão de
C2H2 medi~
da (mm Hg]

135.0

145,0

130,0

Número de
moles de
C2H2 cal-
culado (1)

0,201

0,216

0,194

Quantidade de Benzeno
(C6H6) obtido

Volume de
C6H6 medi
do tm£)

5,8

6,3

5,7

Número de
moles de
C6H6, cal-
culadoC2]

0,065

0,071

0,064

Rendimento

(%) (3)

97

99

99

CD número de moles de C2H2 = ?X 298
onde 27'7 ê ° volume

ocupado pelo gás; 62,32 é a constante geral dos gases (mmHg X -6/molx"lOj

e 298 é a temperatura ambiente C"K)

(2) número de moles de C6H6 =
 V C r n^ ^j?'879 . onde 0,879 é a densidade- do

C6H6(g/m£] e 78,115 é o piso molecular do CgHg.
roí o JJ „, 3 X número de moles d e C H
(3) Rendimento [%) = n u m e r o d e m o l e s de

Cabe ressaltar que as quantidades de acetileno consideradas nos cálculos

de rendimentos são aquelas realmente admitidas sobre o catalisador. Isto

porque pequenas quantidades de acetileno ("600 m£] não chegam a entrar em

contato com o catalisador devido a presença de algumas constrições existen-

tes entre o reservatório de acetileno e o frasco contendo catalisador.

5.J.3. Contagem poi C<Ln&Lta.çãt) LíqvuLda.

a) CoM.e.çào cie E^eÁto^ de. SapneAt>ao {"Quencktncj")

A contagem das amostras de benzeno foi precedida de algumas conta-

gens com a finalidade de corrigir os efeitos de supressão ("quenching"). Pa_

ra tal, foram contados, durante 10 minutos, tris conjuntos de amostras

padrões de trítio.

O primeiro conjunto de amostras padrões de trítio (PHILIPS) conti-

nha seis amostras, cada uma com atividade de 133.764,00 dpm [corrigida pa-

ra o dia de medição) e com quantidade de agente supressor ("quencher") di-
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ferente dos demais. Os resultados das contagens para esse conjunto de amos_

trás padrões de trítio estão apresentados na Tabela 5.3.

TABELA 5.3 - Contagens efetuadas em amostras padrões de trítio - PHILIPS

(A = 133.764.00 dpm)

Amostras

1

2

3

4

5

6

Atividade Ccpm)

71026,20

67747,20

57566,50

45141,10

35859,90

19748,90

Razão de Padrão Externo

10,82

9,91

8,08

6,50

5,38

2.28

Eficiência
(%]*

53,10

50,65

43,04

33,75

26,81

14,76

C*J Eficiincia C%) = Atividade Ccpm)

133.764,00

0 segundo conjunto de amostras padrões de trítio, CBECKMAN) continha

seis amostras com atividade de 135.143,54 dpm [corrigida para o dia de medî

ção), sendo que cada uma delas também continha quantidades diferentes de a-

gente supressor ("quencher"). Os resultados das contagens para este segun-

do conjunto estão apresentados na Tabela 5.4

TABELA 5.4 - Contagens efetuadas em amostras padrões de trítio - BECKMAN

CA = 135.143,54 dpm)

Amostras

A

B

C

D

E

F

Atividade (cpm)

73901,50

66810,80

52423,80

36602,50

30788,40

15719,30

Razão de Padrão Externo

9,07

7,03

4,53

2,25

1,31

0,01

Eficiincia
(%)*

54.68

49,44

38,79

27,08

22,78

11,63

(*) Eficiincia (%)
Atividade (cpm)

135.143,54

Os resultados das contagens com o terceiro conjunto de amostras padrões

de trítio (PAEKARD), que continha nove amostras com atividade de 678.142,12

dpm, estão apresentados na Tabela 5.5. Estas amostras também continham
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quantidades variáveis de agents supressor ("quencher"].

TABELA 5.5 - Contagens efetuadas em amostras padrões de trítio - PACKARD

(A = 678.142,12 dpm]

Amostras

0,0

0.1

0.2

0,3

0,4

0,5

0,6

0.7

0.8

0.9

Atividade (cpm)

22109,80

41938,40

71749,10

122023,29

171887,45

221205,29

273252,73

331199.66

371247,77

411831,27

Razão de Padrão Externo

0,00

0,00

0,00

0.39

1,66

3,08

4,54

6,38

8,32

10,69

Eficiência
(%)*

3,26

6,18

10,58

17,99

25,35

32,62

40,29

48,84

54,74

60,73

[*) Eficiência (%) =
Atividade (cpm)

676142,12

As eficiências de medições(%) e as razões de padrão externo das tris

tabelas anteriores foram lançadas em um gráfico (Figura 5.3). Todavia, o

referido gráfico resultou em duas curvas distintas e, portanto, uma mesma

razão de padrão externo pode fornecer dois valores diferentes para a efi-

ciência. Estes resultados serão discutidos no próximo capítulo.

6) Contagem do VuÁdo do. Tundo
Juntamsiite com as amostras de benzeno, sintetizados a partir de águas

naturais pré-enriquecidas, foram contadas duas outras amostras de benzeno

para determinação'da contjgem do ruido de fundo.

A primeira delas era uma amostra de benzeno MERCK (livre de trítio e

carbono-14), onde verificou-se a contagem de fundo originada peja radia-

ção cósmica, pelas contaminações dos matérias do equipamento, do laborató-

rio e do recipiente de contagem da amostra, bem como pelos elétrons ter-

miõnicos emitidos pelo fotocatodo da fotomultiplicadora (CFj). A contagem

obtida, após "SOO minutos, foi de 29,37 + 2,0% cpm.

Com a*finalidade de determinar a contagem de fundo devido ao carbono-14

existente no carbsto de cálcio comercial utilizado nas sínteses de benzenos,

foi contada uma segunda amostra de benzeno sintetizado a partir de água

livre de trítio. 0 resultado obtido para esta contagem, depois de 500 mini£
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Lü - PACKARD

A - BECKMAN

0 - PHILIPS

9 11

DE PADRÃO EXTERNO

FIGURA 5.3 - Curvas de correção de efeitos de supressão de fótons para três

conjuntos distintos de amostras padrões.
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tos. foi de 46,97 ± 1,5% cpm.

£ de se esperar que está segunda contagem tenha duas contribuições: uma

da contagem de fundo originada pela radiação cósmica, etc, e outra da con-

tagem de fundo devido ao carbono-14 e que depende da quantidade de benzeno

utilizada na contagem. Dessa forma, conhecendo-se a contagem de fundo

devido à radiação cósmica, etc, e a massa do benzeno contada (3,126g), de-

terminou-se a contagem de fundo, devido ao carbono-14, por grama de benzeno

contado CCF2). como sendo:

CF2 (cpm/g de C6H6) =
 4 6

CF2 (cpm/g de C6H6) = 5 , 6 3

Assim sendo a contagem de fundo para qualquer amostra de benzeno sinte-

tizado e contado será:

CF(cpm) = CFj + M X CF2 (12)
C6H6

onde CFj é a contagem do ruido de fundo devido ã radiação cósmica, etc,

Mj, j, é a massa de benzeno sintetizado a ser contado e CF2 é a contagem de

ruido de fundo devido ao carbono-14 por grama de benzeno contado.

5.2. VeAÁ^Á.cação ExpeAúnzntal do Si&tma.

Com a finalidade de verificar o comportamento experimental do sistema

caracterizado, procedeu-se à dosagsns de trítio em águas naturais, compreen^

dendo cada uma delas, as seguintes etapas:

coleta de amostras

preparo prévio

enriquecimento eletrólítico

síntese do benzeno

preparo posterior para contagem

contagem por cintilação líquida

5.2.7. faton. de Recuperação

A Tabela 5.6 mostra os dados que levaram ao cálculo do fator de recupe-

ração referente a duas células monitoras de uma eletrólise e duas células

monitoras de outra eletrólise.

0 fator de redução de volume Cf ._ . ) para o padrão-1 foi de 18,12,

ocasionando um ^aton. de e.ntUque.cúme.n£o em tfiXtCo igual a 10,07 (13 ou

16,89(2), enquanto que para o padrão-2 foi de 16,05, resultando num



TABELA 5.6 - CcLLcu£o& do &a£on cie tie.cupzAa.qao de. 3W paia dua& eZeXJwtUiQJS>

Amostras

PADRÃO 1

PADRÃO 2

A.Cdpm)

3622,61

3512,68

(m£)

27,6

29,5

MC 6H 6

w
4,913

4,293

A,,
liq
(cpm)

95,37

75,86

e

1

0,386

0,391

2

0,230

0,239

A (dpm)

1

2012,59

1933,15

2

3377,65

3162,60

recup
1

0,556

0,550

2

0,932

0,900

Na tabela acima:

. A.Cdpm) = atividade de trítio nos 500 mi iniciais.

. V,pCm£) = volume final de padrão na eletrólise

• IV u tĝ  = massa de benzeno incorporada à solução cintilante, para con

tagem.

. A., (cpm) = A(cpm) - CF

. e = eficiência de medição;os números 1 e 2 referem-se às eficiências en-

contradas a partir das curvas superior e inferior da Figura 5.3,
A Ccpm) X VAmi) X 1,45

. Af Cdpm) s atividade de 3H no Vf =
 q

£ x fí £-j j
CGH6

o fator 1,45 corresponde ã transformação da massa de benzeno em volume

ímt) tie H20.
A (dpm)

. f = fator de recuperação de trítio = . . ,—t-
reoup. A.[dpmJ

de. entúquícmento em tnZtio igual a 9,32(1) ou 15,15(2).

Entende-se o parâmetro fiatOA. dz e.nftÁqu.e.cÂmeJfito como sendo a concentra-

ção de trítio no volume final da eletrólise Cdpm de 3H no V./V_) dividida

pela concentração de trítio no volume inicial da eletrólise (dpm de 3H no

V./V.) ou ainda, como o produto entre os fatores de redução de volume

Cf . . J e de recuperação de trítio (f ).
red.vol. recup.

5.2. t. Tíon. de. ttátio em Ãguai tiatwwÂA

As amostras de águas pluviais e substerrãneas foram processadas de ma-

neira análoga, segundo o método já descrito. Todas estas amostras, bem co-

mo os padrões, depois de preparados e contados, apresentaram praticamente o

mesmo grau de supressão (ver Tabela 5.7), indicando que a eficiinoia de

contagem não varia mais que 2,0% neste conjunto de amostras.

Em vista disto, as concentrações de trítio nas águas naturais foram

calculadas em relação a uma amostra padrão (Padrão-1), não sendo feito pojr
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Amostras

Padrões

Águas

Pluviais

Águas

Subterrâneas

1

2

Janeiro-78

Julho-7B

Jan/Jul.-7B

P. Vital Brasil

P. St? Felicia

P. Prominas

Razão de Padrão Externo

4,40

4,53

4,55

4,32

4,38

4.51

4.57

4,28

P. = Poço

tanto a correção do efeito de supressão ("quenching"), praticamente cons-

tante para todas as amostras. Os dados dos cálculos das concentrações de

trítio em U.T. para as amostras de águas naturais processadas estão na Ta-

bela 5.8

TABELA 5.8 - ConcentsuiçõeA de. 3H em U.T. dai moAt/taòde. ÕQIXOÂ natwvmU, a-

natuadai.

AMOSTRAS

Águas

Pluviais

Águas

Subterrâneas

Janeiro-78

Julho-78

Jan-Jul.-78

P. Vital Brasil

P. Stf Felicia

P. Prominas

Vi
tmt)

500

500

500

500

500

750

Vf
troei

31,0

29,2

30,8

30,0

23,8

33,4

C6H6

Cg]

3,991

5.019

4,918

2.554

4,617

4,358

AT
Ccpm)

52,99

60,71

59,12

45,18

58,27

75,54

A l i q f
(cpmr

1,15

3.08

2,06

1,43

2,91

21,63

Cone.
de 3H
em UT

16,8

33,7

24.3

31.6

28.1

207,6*

t a contagem do ruido de fundo foi calculada conforme equação 10.

* possível contaminação da amostra.

Tanto as amostras padrões, como as amostras de águas pluviais e subterr£

neas foram contadas por 500 minutos, com uma incerteza estática nas ativida_

des entre 1,5 e 2,0%.

As concentrações de trítio das águas naturais foram calculadas mediante
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a equação:

CA.. ]aCV.Ja X 1000 X CA,]P X CMr )
P

(U.T) = — Ü H ; !_ í ££ÜS_ C13)

< W " X C V a X 7'2 CAliq)P VfP

onde:

CA.. ) a = atividade líquida de trítio da amostra Copm).

(V_]a = volume final de amostra na eletrólise Cirvfc).

(V.]a = volume inicial de amostra na eletrólise ímt).

(M- ,, ) = massa de benzsno sintetizado a partir de uma amostra Cg).
C6H6

7,2 = fator de conversão ds dpm para U.T. (1 U.T eqüivale a 7,2 úpm/Z de

água.

(A.)p = atividade inicial de trítio da amostra padrão * 3622,61 dpm.

l/K,. ) p = atividade líquida de trítio da amostra padrão • 95,37 cpm.

CPL ,. ) = massa de benzeno sintetizado a partir de uma amostra padrão =
C6H6

= 4.913g.

Cv_)p = volume final de amostra padrão na eletrólise = 27,6 m£.
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6. VJSCUSSÃÕ VOS RESULTADOS

6.1. Concttçõei OpeAacÀoncUA do Slitema

6.1.1. En>UquzcÂmeJito EZvütotZtiao

a.) CihjJlxu, Ele&u>£Uic(U

Como já foi mencionado, o comportamento das células eletrolíticas

utilizadas neste trabalho foi estudada por MOZETO (52). 0 tratamento esta_

tfstico dos resultados obtidos por esse autor, permitiu algumas observa-

ções:

1.) A diferença, estatisticamente significatica, ewtJio. duL^ZJitYVtZi cÃJUiZaÂ

comprovou a existência de comportamentos anômalos de algumas células em

relação ao conjunto, ou seja células que se comportaram com desvios muito

grandes entre,si, e,portanto, exoluiu-se a hipótese de uma variação ao

acaso. A aplicação posterior de um teste estatístico (teste t] permi-

titu a identificação dessas células como sendo as de número 10 e 12.

O comportamento anômalo dessas células pode ser atribuído a inúmeros

fatores que deficilmente poderão ser considerados em separado, mas que ta_l_

vez sejam:

não homogeneidade superficial dos catodos, decorrente de comportamentos

variáveis durante o processo de fosfatizaçâo;

pequenas diferenças de dimensões dos eletrodos,fato que leva a corres-

pondentes variações de área e, conseqüentemente de densidades de cor-

rente;

interações químicas entre eletrólito e eletrodos,que possam levar a uma

variação do teor em eletrólitos e a diferentes condutividades elétri-

cas, com repercussão sobre o volume final e sobre a recuperação de trí-

tio.

Eliminando-se os resultados obtidos com as células de número 10 e 12

e aplicando-se um teste estatístico (teste F] aos resultados das demais

células, observou-se não haver diferenças significativas entre as diferer^

tes células eletrolíticas. Isto eqüivale a afirmar que, quando o sist£

ma eletrolítico opera com a ausência das células de números 10 e 12, os

resultados obtidos com as demais células são estatisticamente semelhantes.

2f) A não significância, observada no exame de um teste estatístico (tes_

te F) vnftvt tipoi c£e eZz&tOLL&z,mostrou não haver diferenças estatistica-

mente significaticas, quando se opera com programação de correntes dife-

rentes (5,0-8,0-7,0 e 4,0A ou 5,0A). Isto eqüivale a afirmar que não é

fundamental estabelecer-se uma ou outra programação de corrente durante as

eletrólises. Entretanto, vale ressaltar neste ponto, que diferentes pro-
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gramações de corrente podem repercutir sobre a temperatura do sistema e sp_

bre fenômenos de perda ds água, em função desta temperatura e, da veloci_

dade de eletrólise.

3.) Finalmente,a aplicação do mesmo teste estatístico Cteste F) considera_

do até aqui, permitiu inferir a não significância zwOvl op&taçõ&ò, isto é,

entre as várias eletrólises consideradas independentes das programações

de corrente . Isto eqüivale a afirmar que existe reprodutibilidade sa-

tisfatória do processo eletrolítico.

6) TmpíUivtuML da. kno&t/ia. #

0 estudo realizado por MOZETO (52], em relação ao comportamento

da temperatura da amostra durante uma sletrõlise, deixa bem claro que,

nas eletrólises processadas em apenas um estágio de corrente, a variação

de temperatura é bem menor que nas eletrólises processadas em quatro

estágios de corrente. Este fato esta relacionado com uma maior dissipação

de calor, observada, principalmente, nas fases de maior corrente aplicada,

o que determina que a câmara frigorífica trabalhe com sobrecarga e sofra

mais a influência da variação das temperaturas do meio ambiente.

Ainda com relação a este estudo, verificou-se que nas eletrólises

processadas em apenas um estagio de corrente a amplitude térmica média

registrada era de apenas 2,77"c, ao passo que nas eletrólises processadas

em quatro estágios de corrente, ela atingiu o valor 18,15^0.

Estes fatos sustentam a utilização, no presente trabalho, de ele-

trólises processadas com apenas um estágio de corrsnte(5A.]. Com a utiliz^

ção desta corrente elétrica, verificou-se experimentalmente a necessidade

de uma carga elétrica de 683,65 A.h para uma redução de volume de aproxima_

damente 16,67 vezes (250 m£ para 15 ml). Entretanto, pelo equivalente ele

troquímico do hidrogênio, sabe-se que é necessário uma carga de 2,96 A.h

para a decomposição eletrolítica de 1,0g de água em seus componentes gaso-

sos e, portanto, para uma eletrólise onde o fator de redução de volume é

cerca de 16,67 vezes, teoricamente são necessários 695,60 A.h. Comparan-

do-se a carga elétrica teórica e experimental pode se perceber que a efi-

ciência coulombica é 0,983 (683,65/695,60],

Existe, portanto, uma diferença de 11,95 A.h. entre as cargas teó-

rica e experimental. Essa diferença é atribuída ao fato de a redução

de volume da água não ser somente por dissociação eletrolítica, mas tam-

bém por evaporação e por arraste mecânico ("spray"]. A diferença de carga,

citada anteriormente, corresponde teoricamente a cerca de 4,0 mí de água

que não são dissociados pela eletrólise, propriamente dita, mas são evapo-

rados e/ou arrastados para fora da célula eletrolítica. Segundo MOZETO

(52) as eletrólises processadas em quatro estágios de corrente necessitam
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uma carga elétrica menor que aquela observada para eletrólises processadas

em apenas um estágio de corrente. Isto ocorre porque as temperaturas mé-

dias das primeiras sáo maiores que das segundas, o que contribui para

um aumento na evaporação das amostras eletrolisadas em quatro estágios

de corrente. Este fato ressalta mais ainda para a necessidade de utiliza-

ção de eletrólises em apenas um estágio de corrente C5A).

6.1.2. SZntz&e. de Benzeno

a) E&colka. do Canb&to pasta produção de acztiJLzno

Experiências relatadas anteriormente (capítulo 5) mostraram que a

utilização de carbeto de cálcio comercial para a produção de acetileno

implica numa contaminação, deste último, em carbono-14, uma vez que o

referido carbeto, no Brasil, é de origem vegetal e apresenta traços deste

isótopo de carbono.

Assim sendo, os benzenos sintetizados a partir do carbeto de cál-

cio comercial estão também contaminados em carbono-14 e portanto a conta-

gem de carbono-14 precisa ser subtraída da contagem devido ao trítio ( H).

Este fato tem o mesmo efeito que um acréscimo da contagem do ruido de

fundo e acarreta um maior tempo de contagem para as amostras de benzeno sin_

tetizados.

Por outro lado, o acetileno produzido pela reação entre ácido acéti^

co e carbeto de cálcio apresenta um cheiro não muito característico. • Este

cheiro é, provavelmente, ocasionado por pequenas quantidades de vapores de

ácido acético misturadas ao gás acetileno. A primeira vista pensou-se que

este vapor de ácido acético poderia agir, nas amostras de benzeno sinteti-

zados, como uma substância supressora de fótons ["quencher"). Entreiarito,

a comparação entre as razões de padrão externo obtidas com benzeno MERCK

e com benzeno sintetizado (Tabela 5.1), revelou que estes dois benzenos

apresentam praticamente o mesmo grau de supressão, o que permite afirmar

que os vapores de ácido acético estão presentes em quantidades mínimas,

se estiverem realmente presentes. Esta afirmação pode também ser susten-

tada pela análise cromatográfica do gás gerado pela reação entre ácido

acético e carbeto comercial (Figura 5.2), onde verificou-se que os gás

consiste praticamente de acetileno puro.

Considerando-se que pequenas quantidades de vapores de ácido acéti-

co estão presentes juntamente com o gás acetileno, as mesmas poderiam ser

eliminadas pela passagem da mistura gasosa através de escamas de uma subs-

tância básica (NaOH, KDH livres de trítio ou CaO, por exemplo).

Este experimento não foi realizado porque as amostras de benzeno

sintetizados não apresentaram um grau de supressão ("quenching") consider£
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vai, mas será objeto de um trabalho futuro.

6) Pu/Ufacação do gá& acttilzno

A etapa de purificação'do gás aoetileno utilizado neste trabalho

não é quantitativa, resultando em 70-80% do gás gerado pela reação entre

ácido acético e carbeto de cálcio comercial. Este fato deve ocorrer por

razões já relatadas no capítulo anterior.

Como uma perda de 20-30% do gás acetileno, possivelmente, não

causa nenhum fracionaniBnto isotópico Ctambém mencionado no capítulo ante-

rior) e como a quantidade restante deste gás ê suficiente para produzir o

volume de benzeno requerido para a contagem em cintilação líquida, a etapa

de purificação pode ser considerada bastante razoável. Entretanto, a refs

rida perda de gás acetileno poderia ser minimizada, fazendo-se algumas

alterações do sistema de purificação o que não foi feito devido às condi_

ções materiais do nosso laboratório. Estas alterações seriam:

aumentar a superfície refrigerada ["traps" 6, H e I da Figura 4.4)j

cortar uma tela de aço-inóx (200-300 mesh) em tiras de aproximadamente

2 X 5 mm, enrolar e colocar de preferência no "trap" I. Estas tiras en-

roladas, em quantidades razoáveis [100 m£),aumentam a superfície de corî

tato do gás acetileno e portanto aumentam a eficiência de purificação.

c) C-icZlzação do kc.ttile.no

Os resultados obtidos com a ciclização do acetileno a benzeno (Ta-

bela 5.2 do capítulo anterior) estão coerentes com resultados citados na

literatura o que permite concluir que as condições experimentais emprega-

das nesta etapa foram satisfatórias. Dentre as inúmeras condições experi_

mentais deve-se ressaltar:

condicionamento do catalisador de sílica-alumina ativado com pentóxido

de vanádio (pressão de 80 a 100 m torr quando a temperatura do catalisa^

dor está entre 200 e 220°C)j

resfriamento do citado catalisador antes da admissão do gás acetileno

. 'baixa velocidade de admissão de acetileno ("50 m£/minuto)i e

. uma temperatura adequada para a expulsão do benzeno sintetizado (130-

-140°C).

É verdade, no entanto, que nem todo o acetileno purifiçado,existen

te nos reservatórios da linha, entra em contato com o catalisador de sili

ca-alumina ativado com pentóxido de vanádio. Este fato provavelmente ocor

re por razões já mencionadas no capítulo anterior, mas poderia ser elimina

do fazendorse, novamente, algumas modificações do sistema, que por moti-

vos também relatados anteriormente, não foram possíveis. Estas modifica-

ções seriam:
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substituir o frasco que contém o catalisador por um tubo de vidro com

diâmetro interno de cerca de 100 mm. Esta troca implicaria na constru-

ção de um forno tubulador, mas aumentaria a superfície de contato do

catalisadorj

. substituir as torneiras 7 e 8 por outras que tivessem um orifício inte£

no de maior diêmstro,e

. substitui*- os tubos de vidro, existentes entre os reservatórios de gás

e o frasco contendo catalisador,por outras com maior diâmetro interno.

6.1.3. Contagem poti CintAtação LZqulda

a) COM.ZÇM> de z&zito* dz &upfiz&4ã>o VQnznckúig"]

0 levantamento de dados para construção de uma curva de correção

de efeitos de supressão de fotôns ("quenching") é muito importante, pois

fornece uma medida do grau de supressão das diversas amostras analisadas.

Acontece que os conjuntos de amostras padrões de trítio [PACKARD,

BECKMAN e PHILIPS) forneceram dados que resultaram em duas curvas distin-

tas. Este fato não era esperado, mas, posteriormente, tomando-se conheci-

mento de um estudo feito por BAILLIE (111) chegou-se ã conclusão que a ob-

tenção de duas curvas distintas foi, possivelmente, devido a diferentes

solventes tomando parte das soluções cintilantes das referidas amostras

padrões. Se isso é verdade, as amostras padrões PACKARD e BECKIWI conti-

nham o mesmo solvente enquanto que a amostra padrão PHILIPS continha , um

solvente diferente daquele das duas amostras anteriores (não foi possível

confirmar esta hipótese, pois não se conseguiu obter a composição das amos_

trás padrões utilizadas).

Contudo, existe uma maneira para se evitar tais problemas. Para

isto basta dispor de benzeno contendo trítio em quantidades precisamente

conhecidas e preparar um conjunto de amostras de benzeno marcado, colocar^

do em cada uma quantidades variáveis de uma substância química supressora

de fótons [CCt^.por exemplo). No presente trabalho este conjunto de a-

mostras padrões não foi preparado devido aos seguintes motivos:

as amostras de benzeno sintetizadas, cujos teores de trítio foram detej:

minados, são amostras obtidas com alto grau de pureza (comparável ao

benzeno MERCK, como já visto anteriormente) e portanto o grau de su-

pressão deve ser constante. Há, evidentemente, a supressão química

própria das moléculas de benzeno e também do oxiginio gasoso, cuja con-

centração em todas as amostras, acredita-se ser aproximadamente constaji_

te. A constância do grau de supressão, das amostras de benzeno sinte-

tizadas, pode ser verificada através da Tabela 5.7 do capítulo ante-

rior, donde se deduz que a amplitude de variação da razão de padrão ex-

terno é de 0,29 unidade da citada razão (valor máximo 4,57 e valor mini
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mo 4,281. Tal amplitude fornece uma variação menor que 2% nas eficiin-

cias das diferentes medições, fato este que pode perfeitamente ser

enquadrado dentro do erro experimental global.

. sendo o grau de supressão constante para todas as amostras de benzeno

sintetizadas, o teor de trítio dessas amostras pode ser calculado com

base numa amostra de benzeno padrão também sintetizada. Os resultados

do teor de trftio das amostras de águas pluviais e subterrâneas foram,

então, assim calculados, como pode ser visto pela equação (113 do capítu

Io anterior.

. a utilização de uma curva de correção de efeitos de supressão somente

foi necessária no cálculo do fator de recuperação do processo eletrolíti_

co. Entretanto, este fator foi corretamente determinado, para o mesmo

sistema eletrolítico empregado no presente trabalho e sob as mesmas

condições por MOZETO [52]. 0 valor obtido foi 0,6337 podendo-se, por-

tanto, inverter o fluxo de informações e a partir deste dado estimar se

alguns dos conjuntos de padrões utilizados contém uma solução cintilante

semelhante àquela por nós empregada. Dessa forma, um fator de recupera-

ção de 0,8337 requer uma razão de padrão externo de 4,50, que por sua

vez corresponde a uma eficiência de contagem de 25,8%. Isto indica que

o conjunto de padrão PHILIPS contém uma solução cintilante semelhante

àquela empregada por nós, enquanto as soluções cintilantes dos conjuntos

BECK.MAN e PACKARD são muito diferentes da nossa.

b) Contagem do Ruido de Fundo

A contagem do ruido de fundo foi obtida contando-se duas amostras

de benzeno: a primeira um bBnzeno MERCK e a segunda um benzeno sintetiza-

do a partir de água livre de trítio, sendo que as razões para tais conta-

gens, já foram discutidos anteriormente.

Os valores obtidos para a contagem do ruido de fundo, através da

equação (12] do capítulo anterior, resultaram em valores relativamente al-

tos. As razões para tais valores, possivelmente, seriam: uma possível

contaminação do instrumento utilizado para contagem, uma vez que o mesmo

é geralmente empregado para amostras fortemente ativas, a utilização de

recipientes de contagens com possíveis traços de contaminações (**°K por e-

xemplo], e o emprego de carbeta de cálcio comercial, certamente contamina-

do em carbono-14.

A grande desvantagem de se ter contagens de ruido de fundo altas

é a necessidade de um maior tempo de contagem para as amostras (para a amqs_

tra menos ativa o tempo de contagem triplica, ou seja -r- s 200%).

t

No presente trabalho a contagem do ruido de fundo, e consequentemen^

te, o tempo de contagem, poderia ser diminuída utilizando-se carbeto de
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cálcio comercial sem nenhuma contaminação em carbono-14, o que nem sempre

é possível.

6.2. VesUiicação Experimental do Sl&tema

a.) faton do. Recuperação

Os valores para o fator de recuperação, apresentados na Tabela 5.6,

não correspondem aos valorss reais do sistema eletrolítico empregado nss-

te trabalho. A explicação para isto está no fato de se ter calculado

a eficiência de medição do espectrômetro de cintilação a partir ds alguns

conjuntos de amostras padrões (PACKARD, BECKMAN e PHILIPS) cujas soluções

cintilantes possivelmente diferem da solução cintilante empregada para

a contagem das amostras padrões de benzeno sintetizadas (Padrão 1 e 2).

Apesar disso, o fator de recuperação do sistema eletrolítico empre_

gado neste trabalho foi precisamente determinado por MOZETO (52], encon-

trando um valor de 0,8337. Deve-se mencionar que este valor foi obtido de-

pois que os eletrodos das células eletrolíticas foram bastante empregadas,

quando as superfícies dos catodos apresentaram uma película muito fina, uni_

forme e homogênea.

Como as células eletrolíticas empregadas no presente trabalho são

as mesmas utilizadas por MOZETO (52] e como as citadas células apresentavam

um tempo de uso muito grande é de se esperar que o fator de recuperação

para as eletrólises efetuadas neste trabalho não difira daquela obtido por

MOZETO (52).

Um fator de recuperação de trítio de 0,8337 e uma redução de volume

médio de 17,54 (para os padrões 1 e 2), acarreta num (Joío-t de. eyUiiqvutcAmen-

to rnídío em trítio igual a 14,62 vezes. Este fator de enriquecimento é da-

do pela razão entre as concentrações de trítio nos volumes final e inicial

da eletrólise, respectivamente.

b) lean de. txltio em águaA ncutufuiÂj,

. Ãguai P&ULVÂXUA - as águas pluviais, cujos teores de trítio estão

apresentados na Tabela 5.8, foram coletadas em pontos da cidade de São Car-

los que estão mostrados na Figura 4.1 Na mesma época em que ss analisou a

concentração de trítio presente nessas águas, coletou-se também, os níveis

pluviométricos de São Carlos (SP) no Posto de Meteorologia do Ministério da

Agricultura,localizado próximo ao posto de coletas de águas pluviais (este

localizado na Universidade Federal de São Carlos). Os níveis pluviométri-

COG de São Carlos (SP), nos meses em que foram feitas as análises de concen_

tração de trítio (Janeiro e Julho-78), foram 230,8 e 142,7 mm, respectiva-

mente,
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Os resultados obtidos estão dentro da ordem de grandeza da concentra_

ção das águas pluviais das estações pluviométrlcas brasileiras, mostradas

na Tabela M do primeiro capítulo. Qualquer tentativa de análise dos re-

sultados dificilmente conduzirá a interpretações seguras já que os teores

de trítio em águas pluviais foram determinados isoladamente. Deve-se men-

cionar que a mistura de águas pluviais do mês de Janeiro e Julho-1978 aconi

teceu ocasionalmente mas o resultado da concentração de trítio, obtido

a partir dessa mistura, foi aquele realmente esperado (um resultado que é

quase a média das concentrações de trítio das águas de Janeiro e Julho de

1978).

Su.bteAJtRne.cU> - Os pontos de coleta dessas águas, na cidade

de São Carlos (SP], também estão mostrados na Tabela 4.1. Na Tabela 6.1

estão apresentados dados de profundidade e vazão média horária dos poços

onde foram feitas coletas para analise da concentração de trítio.

TABELA 6.1 - Profundidade e Vazão Média Horária dos poços cujas águas fo-

ram analisadas.

Poços

Vital Brasil

Santa Felícia

Prominas

Profundidade (m)

170

105

126

Vazão Média £/h

100.000

6.000

5.000

A água de um dos poços analisados (Poço Prominas) apresentou uma

concentração de trítio muito alta, o que revela que essa amostra de água

subterrânea foi possivelmente contaminada no nosso laboratório. As águas

dos demais poços (Poço Vital Brasil e Poço Santa Felícia) apresentaram

concentrações de trítio mais coerentes com os níveis de trítio normalmente

presentes nas águas subterrâneas, conforme citado no primeiro capítulo.

Análises isoladas do teor de trítio de águas subterrâneas também

podem conduzir a interpretação inseguras. Em princípio, o resultado dejj_

tas análises contribui para se estabelecer a idade de águas subterrâenas de

recarga relativamente recente (inferior a 40 anos). Contudo, a falta de

dados sobre o teor original de trítio nas águas de infiltração dificultam

sobremodo a interpretação dos resultados.

Segundo Joel Gat, como cita CAMPOS (112), pode-se admitir em primeira

aproximação tris níveis de trítio para as águas de infiltração:

concentrações - 5 UT anteriormente a 1954

concentrações -15 UT entre 1954 a 1964

concentrações -50 UT posteriormente a 1964
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Baseando-se neste modelo simples, que supõe que o tempo de residincia

no solo é curto, e tendo em vista o decaimento radioativo do trítio até

1979, poder-se-iam distinguir três grupos de água subterrânea na região

. águas com recarga anterior a 1954: concentrações menores que 2 UT.

. águas com componente de recarga posterior a 1954: concentrações en_

tre 2 e 11 UT.

. águas com recarga posterior a 1964: concentrações maiores que 11

UT onde, possivelmente}se situa o grupo de águas subterrâenas anali_

sado no prssente trabalho).

6.3. P/izcl&ão doi

6.3.1. Re.p/iodiutLbiLLdade. do Si&tema de. AnãJU&e.

Na realidade, no presente trabalho não foram levantados dados especial-

mente para checar a reprodutibilidade do sistema global de análise de trí-

tio [enriquecimento eletrolítico, síntese de benzeno e medição por cintila-

ção líquida).

Apesar disto, a reprodutibilidade do referido sistema pode ser avaliada

calculando-se a razão de atividades (cpm/dpm) para duas amostras padrões,

de concentração em trítio precisamente conhecida-.. Julga-se correto o em-

prego desta razão, porque a mesma é diretamente proporcional ã concentra-

ção de trítio das amostras padrões.

A Tabela 6.2 mostra os dados que levaram ao cálculo da razão de ativida_

des referente às duas amostras padrões e considerando-se que as referidas a_

mostras foram contadas com a mesma eficiência, já que as razões de padrão

externo são praticamente as mesmas.

TABELA 6.2 - Cálculo da razão de atividades (cpm/dpm) para duas amostras

padrões

Amostras

Padrão

Padrão

1

2

Ai
(dpm)

3622,61

3512,68

Vf
(.mi

27,

29,

)

6

5

(g)

4,913

4,293

A,,
liq
(cpm)

95,37

75,86

Af
Ccpm)

776.86

755,86

Razão de
fCpnrK ,

0,214

0,215

Atividades

erro

± 0,006

± 0,006

Na Tabela acima

. A.(dpm) = atividade de trítio nos 500 m£ iniciais da eletrólise

. V.(m£) E volume final da amostra padrão, na eletrólise
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. Mç „ (g) = massa de benzeno incorporada a solução cintilante para

contagem.

. A . (cpm) = A(cpm) - CF
q A,., Ccpm) X Vjml) X 1,45

. A.Ccpm) = a t iv idade de 3H no V.A-fcpm) = atividade de 3H no V- = —=±S r= 7^
C6H6

tgJ

o fator 1,45 corresponde a transformação da massa de benzeno em volume

(m£) de H20.

Os resultados obtidos para a razão de atividades CO,214 para o padrão

1 e 0,215 para o padrão 2) diferem em cerca de 0,5%. Essa diferença perceii

tual pode ser considerada uma medida da reprodutibilidade do sistema glo-

bal de analise.

As reprodutibilidades do sistema eletrolítico e do sistema de síntese

de benzeno empregados já haviam sido encontradas por MOZETO (52) e por TA-

LAPIONI (95), respectivamente, de maneira que os resultados obtidos neste

trabalho apenas confirmam os resultados já obtidos anteriormente.

6.3.2. PtecXòão dat> Conce.n£>iaç.õ<u de Itltú? ciai kno&Üuu> AnaJLUadaA

A precisão com que as concentrações de trítio (UT) das amostras (Tabe-

la 5.B) foram medidas é um resultado da precisão relativa aos processos

de enriquecimento eletrolítico, síntese de benzeno e de medição por cintila

ção líquida.

Os erros mais prováveis do processo de enriquecimento eletrolítico como

um todo, são aqueles oriundos das etapas de coleta, destilação prévia e

subsequentes manipulações da amostra (preparo da solução eletrolítica, ele-

trólise, destilação e preparo finais da amostra). Ainda com relação ao

processo de enriquecimento eletrolítico, há a possibilidade de se cometer

erros devido ao enriquecimento diferencial entre as células eletrolíticas e

ao fracions1 •ínto isotópico também diferencial entre as amostras, ocorrido

por ocasião da destilação final. Tanto o primeiro como o segundo apresen-

tam contribuições pequenas à precisão global do sistema.

Por outro lado, no processo de síntese de benzeno, os erros mais prová-

veis são aqueles provenientes das etapas de preparação de ácido acético,

a partir de água pré-enriquecida, e preparo da amostra de benzeno para medi_

ção. Neste processo também pode ocorrer fracionamento isotópico, principal

mente, de acordo com a equação:

CH3COOT 5=t CH2TC00H

Entretanto, um estudo realizado por WOLF (82) com amostras de ácido

acético padrões (concentrações iguais de trítio) preparadas após diversos
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tempos (1 a 8 dias), mostrou haver reprodutibilidade menor que 2% nas taxas

de contagem para todas as amostras, independente do tempo de repouso das

mesmas. Isto revela que se o fracionamento isotópico acontece, o mesmo de-

ve ocorrer nas primeiras 24 horas.

As medições de volumes,envolvidas nos vários passos da análise, são tajrç

bem fontes de erros, mas dependem dos recipientes volumátricos que são em-

pregados. As medidas e os respectivos recipientes empregados são: volume

final da eletrólise medido com um cilindro graduado, vnlume inicial da ele

trólise medido com balão volumétrico e volumes de água pré-enriquecida e

anidro acético medidos com cilindro graduado. Destas medidas, as que mais

contribuem negativamente para a precisão global são aquelas feitas com o

cilindro graduado.

Deve-se ressaltar que em cada passo analítico descrito anteriormente,p£

de haver contaminação da amostra, erro este, muito comum quando se traba-

lha com baixos níveis de trítio juntamente com amostras padrões de concen-

trações muitas vezes maior que as amostras analisadas. Este fato ocorre

no presente caso, nos passos que vão do preparo da solução eletrolítica,até

o preparo da amostra de benzeno sintetizada para medição com a solução cin-

tilante.

Outro fator de erro,presente no processo de enriquecimento eletrolítico

é a não recuperação do trítio,existente na amostra,que tiver sido incorpora_

do ã hidroxila do hidróxido de sódio reletrõlito originado da reação quí-

mica do peróxido de sódio com as moléculas de água da amostra a ser analisa_

da). Esta técnica foi adotada neste trabalho, por ser mais rápida e mais

prática do que aquelas que recuperam os átomos de trlfio incorporados ã hi-

droxila do hidróxido de sódio (estas últimas foram descritos no capítulo 3).

Com excessão deste último, os demais erros podem ser minimizados to-

mando-se o devido cuidado e empregando-se técnicas especiais, em cada pas-

so da análise. Dessa maneira os erros tornam-se indeterminados e represen-

tam uma pequena parcela do erro global que afeta o resultado final do teor

de trítio de uma amostra desconhecida.

Com isso, a precisão que afeta os resultados das concentrações de trí-

tio em U.T. pode ser considerada como sendo apenas o erro associado ã medi-

ção da atividade de trítio das amostras analisadas por cintilação líquida

e fornecido diretamente pelo espectrômetro. Na realidade, o aparelho forn£

ce a incerteza estatística do total de contagens acumuladas (N, atividade

da amostra mais contagem do ruido de fundo), num certo intervalo de tempo
1/2

(t), expressa percentualmente como 2(N) Cduas vezes o desvio padrão). Es_

te número de contagem (N) é de natureza totalmente aleatória, como o é tam-

bém, o número de desintegrações radioativas que o originou.
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A incerteza estatística da atividade referente unicamente ã amostra

CA,, = A T - Clliq I

guinte equação:

,2

p o c l s s 8 r c a l c u l a c ' a ' segundo CAMPOS C113). usando-se a se-

- cs2

liq CF

1/2 (14)

onde CF é a taxa de contagem de fundo em opm. A- é a taxa global de conta-

em cpm e t é o tempo de medição em minutos.

Usando-se a equação anterior obtém-se

AT - CF SA (15)
liq

As incertezas estatísticas associadas às atividades líquidas das amos-

tras de águas pluviais e subterrâneas foram calculadas pela equação (14)

e expressas percentualmente sobre os valores das citadas atividades. Estas

incertezas foram associadas aos valores das concentrações de trítio . das

amostras, sendo os resultados relacionados na Tabela 6.3

TABELA 6.3 -• Precisão da concentração de 3H em UT. das águas naturais an£

Usadas.

Amostras

Águas

Pluviais

Águas •

Subterrâneas

Janeiro-78

Julho-78

Jan.-Jul.-78

P.Vital Brasil

P.St? Felicia

P. Prominas

ftT
(cpm)

52,99

60,71

59,12

45,18

58.27

75,54

CF
(cpm)

51,64

57,63

57,06

43,75

55,36

53,91

Aliq
(cpm)

1,15

3,06

2,06

1,43

2,91

21,63

<\ (cpm) ±

S (%)
Aliq

1,15 ± 40

3,06 + 16

2,06 ± 23

1.43 ± 29

2,91 + 16

21,63 + 2,3

Cone. de
aH em UT

16,8 ± 6.7

33,7 ± 5,4

24.3 + 5,6

31,6 ± 9,2

28,1 ± 4,5

207,6 ± 4,8

Da tabela anterior, nota-se que os desvios das concentrações de trítio

sio relativamente grandes. Este fato ocorreu porque, na síntese de benze-

no, utilizou-se um carbeto de cálcio comercial que estava contaminado

com carbono-14. No entanto, os referidos desvios poderiam ser minimizados

aumentando-se o tempo de contagem das amostras,o que no presente caso não

foi possível, porque o espectrõmetro de cintilação líquida não estava a nos_

sa inteira disposição (o referido instrumento pertence ao Departamento de

Ciincias Biológicas da Universidade Federal de São Carlos)
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES

Quando da realização do presente trabalho observou-se que o gás aceti_

leno gerado pela reação entre oarbeto de cálcio comercial e ácido acético

Ceste último obtido pela mistura de água pré-enriquecida e anidrido acé-

tico], apresentava um cheiro não muito característico. Apesar deste chei-

ro não desaparecer completamente depois de o gás aoetileno ser purificado

como descrito anteriormente, o mesmo não contribui para uma supressão de

fótons ("quenching"], nas contagens efetuadas em benzenos sintetizados a-

través do referido gás acetileno. Mesmo assim seria interessante a reali_

zação de um trabalho no sentido de identificar a substância química respon

sável pelo citado cheiro e também propor uma técnica para eliminar o chei-

ro estranho do gás acetileno sem que haja interferência neste último.

Verificou-se também, através de um trabalho realizado por WOLF (82),

que o ácido acético formado pela mistura entre água pré-enriquecida e ani_

drido acético não se fraciona isotopicamente de acordo com a reação:

CH3CDOT = s CH2TC00H,

quando a mistura Dermanece em repouso por 24 horas ou mais. Entretanto,

quando o tempo de repouso da mistura é menor que 24 horas não se pode afir

mar nada sobre o fracionamento isotópico devido à reação já mencionada.

Assim sendo, seria de grande importância estudar o referido fracionamento jL_

sotópico, através de medidas de atividade em benzenos sintetizados a

partir de ácido acético com diferentes tempos de repouso (menos que 24 ho-

ras) e com concentrações em trítio iguais e precisamente conhecidas.

Além destes trabalhos, o equipamento montado possibilita a realização

de outros, uma vez que permite análises de trítio em um grande número de

amostras de águas naturais. Dessa forma seria possível analisar-se a con-

centração deste isótopo em águas pluviais,subterrâneas, águas de rios, ba-

cias e lagos. Posteriormente, uma correlação entre as concentrações des-

sas águas poderia contribuir para a construção de um modelo hidrológico pa_

ra uma determinada região.
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8. CÕNCLUSdES

8.1. 0 sistema de análise proposto apresenta as seguintes características:

fator ds redução de volume na eletrõlise = 16,7

. fator de recuperação de 3H na eletrólise = 83,4%

. fator de enriquecimento em 3H na eletrólise = 13,9.

rendimento da síntese benzinica = 97-99%.

. eficiência de medição = 25,8%.

contagem do ruido de fundo = 29,3? * !!„„ (g) X 5,63.
6 6

. tempo de medição por amostra = 500 minutos.

sensibilidade • 21,1 U.T./cpm.

. limite inferior de deteção = 4.2U.T. [para este cálculo foi escolhido

o critério a, ou seja 68% de nível de confiança, com um tempo de con-

tagem de 500 minutos).

8.2. Analisando-se as características reais de funcionamento (características

de trabalho) representados pelos parâmetros relacionados no item ante-

rior, pode-se concluir que o sistema apresentado permite análise de 3H

em baixos níveis de concentrações em águas naturais (pluviais e subter-

râneas).

Isto pode ser também confirmado pelos resultados obtidos, que encon-

tram-se compatíveis com aqueles apresentados por outros laboratórios.

8.3. O sistema proposto apresenta medidas razoavelmente precisas.

8.4. O sistema proposto apresenta resultados reprodutíveis.

8.5. A metodologia de trabalho que levou aos dados referidos neste trabalho e

os equipamentos utilizados, mostraram-se satisfatórios, permitindo con-

cluir-se pela viabilidade de um laboratório de análise rotineiras de trj£

tio em águas naturais.
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