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SUMARIO

Nocto.-fcrabcrího, aplicou-se a técnica de detecção

de traços de fissão, para a determinação de concentrações

de urânio em soluções de solos.

se o método por via úmida e o detector

utilizado foi o Makrofol KG, nmtrrr um plástico sintético^

confeccionado pela Bayer.

Pelas retas de calibraçao obtidas, conseguiu-se

determinar concentrações de urânio, no intervalo de 90 a 320

pg U/ê, em soluções de solos, com um erro total variando de

9,4% a 4,0%, respectivamente

método foi aplicado em um número reduzido de

amostras, colhidas em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Determinou-se as concentrações de urânio, por ou

trás técnicas, nas amostras e nos resíduos do ataque quími

co, para que pudesse ser feita a comparação dos resultados

obtidos. Apenas em um*, houve uma discrepância apreciável,pa

ra a qual procurou-se encontrar justificativas razoáveis.

De uma maneira geral, pode-se dizer que o método

foi bastante conveniente aos objetivos deste trabalho.



ABSTRACT

The fission tracks registration technique was used

to determine thePconcentration osSiranium} in soil soluti-

ons--.

^ T h e Makrofol KG, a synthetic plastic manufactured by

Bayer, was used as a detector and the wet method was applied.

the calibration curves obtained, it was possi-

ble to determinet2eoncer»trations 4S?\ufaniun}) involutions

^soilj^r irom 90 to 320 yg U/4, with an error between 9.4%

4.0%, respectively.

f 'ts amThe method was applied to a few "samples

from Focos de Caldas, Minas Gerais in Brazil.

The*cbncentrations ^f^Granium)in the samples and

residues were also determined by other methods to compare

the results obtained; only one sample showed deviation -a»eng

the results obtained by the fission tracks method.
Ujaò

discrepancy v*teset&V,<r?TfS5tisi explained

^ —

ic reooaren J t

i n t

Cfc—üÈg^
was sh^wn that the fission tracks

techinique can be used with sucess for application in soil

solutions.
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CAPÍTULO I

} INTRODUÇÃO

Os detectores de traços de estado sólido têm sido

bastante utilizados nos últimos anos, para diversas aplica-

j ções na ciência e na tecnologia. Destacam-se as determina-

f ções de urânio em água, urina, cabelos e tubérculos, roedi-

?' das de distribuição espacial de urânio em rochas, mapeasen-

j. tos de fluxos de neutrons, etc1'2'3'4'5'6.

i
| A utilização desses detectores é baseada no prin

| cípio de que traços de partículas são formados cm qualquer

P isolante, o que não ocorre em metais ou outros bons conduto

í, res, onde os traços não permanecem ' .

Tudo indica que há uma correlação entre o material

que armazena traços e sua resistividade elétrica, cujo va-

lor limite deve estar em torno de 2000 ohm-cm . Entretanto,

Morgan e Chadderton (1968) obtiveram traços em uma série de

compostos semi-condutores, cujas resistividades elétricas

estavam situadas na faixa de 0,0004 a 0,003 ohm-cm .

Traços são danos era escala atômica ou molecular, causados

pela passagem de partículas nucleares ionizantes em sólidos
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isolantes como cristais minerais (quartzo, mica, etc), vi_

dros (pyrex, sodalime, etc) e certos plásticos sintéticos

(Lexan, Makrofol, Triafol, nitrato de celulose, etc).

As principais vantagens dos detectores de tra-

ços de estado sólido são ' :

- estabilidade dos traços sob condições ambien

tais extremas;

- alta sensibilidade;

- facilidade de manuseio dos detectores;

- simplicidade das técnicas de contagens;

- existência de detectores de diferentes sens_i

bilidades/ para discriminação de várias partí

cuias;

- capacidade de resistir a enormes doses de par,

ticuias;

- baixo custo.

Para determinações quantitativas de urânio, os

plásticos têm preferência sobre os demais detectores, por

não possuírem traços fossilizados e nem impurezas de ou

tros elementos fissionáveis . As amostras, utilizadas pa

ra as referidas determinações, são irradiadas com neu-

trons, induzindo-se a fissão do urânio e assim consegue-

se estabelecer uma relação entre a quantidade de urânio e



o núnsero de traços contados.

Para que se possa escolher convenientemente o de

tectcr a ser utilizado na análise pretendida, podem ser feî

^ tas medidas quantitativas, as quais permitirão verificar

se determinadas partículas produzirão traços ou não e, con

''ff sequentemente, as sensibilidades relativas dos diferentes

detectores.

Uma série de tais medidas com partículas carrega

S-- das diversas e diferentes energias foi usada para definir

f' as propriedades de registro de uma substância. Foi então

;•:"•" observado que há uma taxa crítica de ionização primária,

f abaixo da qual não há formação de traços .
\

I Na figura 1 estão os resultados deste estudo, mos

I» trando os limiares de detecção para alguns detectores. Os

fr pontos experimentais referem-se aos resultados obtidos com

r o Lexan e aparecem como círculos brancos, quando não há re

tf 6
f gistro de traços e escuros, para registro completo .

h A técnica de registro de traços de fragmentos de

i fissão é classificada, de acordo com a preparação da amo£
£ 7 8
T tra a ser analisada, em :
í.
: - método em fase líquida ou por via úmida

("wet method"),

- método a seco ou em fase solida

("dry method")
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ENERGIA/NUCLEON (Mevt
30 200 SOO 2OO0

0.2 0,4 0,6

VELOCIDADE (v/t)

0.8

Figura 1 : Taxas criticas de ionização primária
para alguns detectores de traços.



No método em fase líquida, irradia-se a amostra

em solução com o detector de traços imerso na mesma. A sua

principal vantagem é fornecer uma distribuição uniforme de

traços no detector e assim pode-se utilizar um sistema ele

trônico de contagens de traços para pequenas áreas do de-

tector, as quais serão representativas do conjunto ' .

No método em fase sólida a amostra que está em

contacto com o detector, é sólida. Como a distribuição de

traços e menos uniforme, a contagem deve ser feita no de-

tector inteiro, o que torna o método mais trabalhoso e de

morado. No entanto é mais sensível do que o primeiro .

Os objetivos principais do presente trabalho são:

- demonstrar a viabilidade da aplicação da

ca de detecção por traços de fissão ã soluções

de solos;

- determinar as concentrações de urânio existen-

tes naquelas soluções.

O detector empregado foi o Makrofol, o qual é uia

plástico sintético, confeccionado pela Bayer, com as se-

guintes especificações de fábrica :

- Nome : Makrofol KG

- Espessura : 10 raicroir.etros

- Fórmula : (C16 H 1 4 03>n



As finalidades da determinação de urânio em solu
i,

; ções de solos são inúmeras, destacando-se as seguintes:

- controle da quantidade de urânio em solução,

durante a etapa de dissolução, constituinte do

tratamento químico dos minérios de urânio;

- uma nova técnica de prospecção de urânio;

- indicação da viabilidade econômica de explora

ção de uma jazida, através da determinação da

porcentagem de urânio solubilizado por meios

convencionais, em escala industrial.

No Capítulo II, descreve-se o método empregado

neste trabalho e poderá ser verificado que as etapas da téc

nica de registro de traços de fragmentos de fissão são se

melhantes para quaisquer determinações desejadas, com algu

mas particularidades, apenas, referentes ao detector utili

zado e às amostras a serem analisadas.

No Capítulo III, descréve-se o procedimento expe

rimental .adotado em cada etapa do trabalho.

No Capítulo IV, apresenta-se as curvas de cali

bração obtidas para o detector Makrofol, imerso em soluções

de solos, contaminadas com teores de urânio pré-estabeleci^
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dos, visando a determinação das concentrações eir. amostras

desconhecidas.

No Capítuio V (Determinação das concentrações de

urânio em soluções de solos desconhecidos), descreve-se a

aplicação do método, que ê o objetivo a ser alcançado nes_

í te trabalho.
l

No Capítulo VI, apresenta-se as conclusões, bas£

adas nos resultados obtidos e sugestões para obtenção de

melhores resultados futuros e para outras aplicações corre

Iata3.

O programa computacional, utilizado para o cãlcu

Io das concentrações de urânio das soluções de solos dos

coeficientes das curvas de calibração e dos erros propagados

e os detalhes sobre a interpretação estatística dos resul

tados experimentais estão nos apêndices.



CAPITULO II

l DESCRIÇÃO DO MÉTODO
i

j

I 2.1 - Desenvolvimento Teórico

\- Suponha-se uma solução contida em um recipiente pe-
l

queno e na qual o urânio natural esteja dissolvido.

Colocando-se ura detector de traços imerso nessa solu

r ção, com sensibilidade apenas para o registro de traços dos

f fragmentos de fissão e irradiando-se o conjunto era um flu

• xo de neutrons de um reator, durante um tempo t (desprezí-
í

\ vel para que haja necessidade de considerar-se os efeitos

1 de depleção do material fissil), ter-se-á a seguinte rela

ção1'8.

dT = K Y — o* 0tf (1)
M

onde:

dT = traços por unidade de área do detector (cm }

K = eficiência total de detecção (cm)

Y - abundância percentual do isótopo de urânio con

siderado (átomos por cento)

C = concentração total de urânio em solução (g.cm )

A = número de Avogadro

M = ãtomo-grama do urânio natural (g)



I . of = seção de choque microscópica de fissão para uni

determinado isõtopo de urânio e dentro da

xa (térmica ,epitérmica ou rápida) em que a refe_

rida seção de choque apresenta o valor predomi-

nante (cm )

0 = fluxo de neutrons (térmico, epitérir.ico eu rápi,

"' do), de acordo com o lsõtopo considerado (cm

a"1)

t = tempo de irradiação (s)

»5 Para a demonstração dessa relação, apenas as fissões
F: 235 ~ ~
yi do ü serão consideradas, conforme será justificado pos»
„ teriormente.

I
A taxa de fissões por unidade de volume da solução ,

em torno de um ponto £ , para neutrons, com energia E en

dE , direção Í5 eiu dfi , no tempo t é :

f (r, E, Q, t) dE ãSl = l (r,E) p(rrE,íí,t) dE dft (2)
f

Como o material físsil está uniformemente distribuí-

do na solução, pode-se retirar a dependência espacial da

seção de choque macroscópica : E-.(E) .

Comparando-se as dimensões do recipiente, que contem

a solução, com as do reator, poder-se-á considerar também

o fluxo no interior recipiente, independente da posição :

p(E,íí,t).
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Em conseqüência, como os dois fatores do segundo mem

bro tornaram-se independentes da posição, a taxa de fis-

sões (primeiro membro) também o será:

f(E,fi,t) dE díí = Zf (E) p(E,n,t) dEdfl

Integrando (3) sobre todas as direções:

(3)

f (E,fí,t)dQ dE = Ef(E) dE

4ir

P(E,.Q,t)dí2 (4)

4TT

Igualando a integral do primeiro membro a F(E,t) e a

do segundo, a S(E,t):

F(E,t) dE = Ef(E) S(E,t) dE (5)

Como o tempo de irradiação é pequeno em relação a a-

quele necessário para o consumo de uma parcela considera

vel de material físsil e também, como este encontra-se uni.

formemente distribuído, a densidade de átomos de urânio não

sofrerá variação considerável com a posição, durante a ir

radiação. Logo, pode-se escrever:

Ef(E) = N af{E), (6)

onde:

235rN e a densidade de átomos do isÕtopo ü e af(E) ea
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seção da choque microscópica deste isótopo, para a energia

E do neutron incidente.

Assim, (5) torna-se :

F(E,t> dE = Nof(E) S(E,t) dE C7)

235
Como o U apresenta a quase totalidade das fissões

na faixa térmica, definir-se-á a seção de choque microscô-

- - 9
pica desse isotopo,na faixa térmica :

af(E) S(E,t) dE

'f.t. I -
Jf.t.

f(E) S(E,t)dE

S(E,t) dE

'f.t.

Sth(t>

Í8)

onde

s . (t) ê o fluxo térmico no tempo t.

Assim, de (8) , tem-se :

f.t.

af(E) S(E;t) dE = af (9)

Integrando-se (7) na faixa térmica:

F(E,t)dE = N

f.t

of(E) S(E,t) dE

f.t.

(10)
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Usando (9) , obtem-se

F(E,t)dE. = D(t) = N o f s t h í t ) (11)

f.t.

Para determinar-se as fissões por unidade de volume,

ocorridas durante o tempo de irradiação t, integra-se (11):

Nof sth(t-D(f > dt1 - Nof j s ^ í f ) dt» , (12)

'o

ou

R » N af (nvt)^ = N o f Jjrfch t , (13)

onde

R = fissões por unidade de volume, ocorridas durante

t,

J?..= fluxo térmico médio, durante t.

Como nem todos os fragmentos de fissão, provenientes

de R, atingirão o detetor imerso na solução e, também, co

no há uma proporcionalidade entre R e a densidade de

ços no Makrofol, pode-se escrever

dT = K N af U t h t , (14)
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onde:

dT é a densidade de traços {traços por unidade de

área do detector).

K é a eficiência total de detecção.

Pode-se calcular o numero total de átomos de urânio

por unidade de volume da solução através de:

* M

Entretanto como somente estão sendo considerados os

235
átomos de U, tem-se

-££ (16)
M

Substituindo (16) em (14), finalmente obtém-se

d T - K

Deve ser observado que foram consideradas apenas as

fissões provenientes do U, porque o produto N_,5 a f
- 238

0, ĵ  e bem superior ao produto N^^g o 0 , nos locais
onde foram feitas as irradiações para este trabalho.

Tendo em vista (17), caso se tenha uma solução pa
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drão com concentração de urânio conhecida (C ) , pode-se de

terminar a concentração de urânio de uma amostra desconhe-

cida (C ), através da relação:

dT
(18)

na qual dT e dT são as densidades de traços das soluçõesx p

desconhecida e padrão, respectivamente.

Logicamente que, para a relação (18) ser válida, es_

tã se supondo que não houve variações nas demais variáveis

envolvidas na equação (37).

O valor de K depende das características de regis-

tro de traços {ângulo critico, energia limiar para forma-

ção de traços etc.), do detector em si, assim como do al-

cance e características de perda de energia dos fragmentos

de fissão ao longo de sua trajetória.

Quando houver torio em quantidade apreciável nas so

luções desconhecidas, deverão ser feitas irradiações com e

sem câdmio, para que se possa descontar a quantidade de

traços, correspondentes âs fissões do torio, do total de

traços obtidos - O processo detalhado é apresentado no Ca-

pítulo V do presente trabalho.
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2.2 - Preparo das Amostras

Na preparação das soluções, o objetivo principal foi

a solubilização da maior quantidade de urânio possível.

£ importante ressaltar que a dissolução completa dos

solos exigiria procedimentos químicos laboriosos, difíceis

e demorados, fato que contribuiu para a adoção de um meto

do mais simples, que teve excelente rendimento na solubili

zação do urânio do minério do Cercado (Poços de Caldas, Mi

nas Gerais), de cuja proximidade foram colhidas as amostras

a serem analisadas . Esse método esta descrito no Capítu

Io II - Procedimento Experimental.

A solubilização do urânio pode ser realizada pelo em

prego de ácidos ou ãlcalis. Em escala industrial, a escolha

depende da ganga que acompanha o minério, que pode consu-

mir desnecessariamente grandes quantidades de reagentes,do

tratamento posterior da solução obtida e da disponibilida-

12

de de reagentes ou instalações . No caso deste trabalho,

optou-se pelos ácidos, porque, em soluções alcalinas,o ura

nio tende a formar partículas coloidais, com alta ativida-

de de adsorção nas paredes do recipiente, havendo portanto

perdas .

Para que não haja aglomerados de traços no detector

(o que torna difícil a contagem automática) e para que seja

possivel a contagem dos traços de fissão apenas em algumas

áreas do Mákrofol (processo mais rápido) é indispensável
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que o sistema seja uniforme .

A preparação das soluções de solos é a fase mais difl

cil da técnica de traços por via úmida, devido ã necessida-

de da solubilização do urânio, porque o ataque mais eficien

te para uma determinada amostra, pode não sê-lo para uma ou

tra amostra, tendo em vista que o urânio pode estar associa

do ã substâncias diversas e sua solubilização depende da na

tureza das espécies químicas vizinhas.

2.3 - Irradiação

As irradiações podem ser feitas era quaisquer fontes

de neutrons, desde que o fluxo térmico seja suficiente para

produzir uma densidade de traços no detector,compatível com

uma boa estatística.

OCO

As fontes convencionais de neutrons( Cf,2taHBe, PuBe )

apresentam as vantagens de facilidade de transporte, fluxo

de neutrons constante e radiação de fundo (ct,B,y etc) des-

prezível .

Quando se tem baixas concentrações de urânio (da or-

dem de micrograms por litro), é necessário um fluxo de neu-

trons elevado, para.que se obtenha uma boa estatística, em

um pequeno tempo de irradiação. Neste caso, ê mais comum o

uso de reatores .

Para a utilização da técnica de traços de fissão, o
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uso de reatores apresenta dois problemas : a variação do

fluxo de neutrons e os danos provocados pela radiação no

Makrofol, no recipiente e no suporte do detector

A variação de fluxo de neutrons é determinada, durar»

te as irradiações, utilizando-se monitores/ os quais podem,

em particular, ser soluções de urânio cora concentrações co

nhecidas, irradiadas juntamente com as amostras em análi-

se1.

As vantagens principais dessa monitoração são :

- permite a revelação simultânea de todos os monito-

res e assim os erros do ataque químico serão i,

guais;

- não hã necessidade de se esperar o tempo de decai-

mento, como ocorre com outros métodos possíveis de

monitoração do fluxo;

- não ê necessária a utilização de equipamentos ele

trônicos complexos para as contagens dos monitores.

Os danos provocados pela radiação tornam os detectoxes

menos resistentes ao ataque químico, fase seguinte ã irra-

diação, conforme será explicado no item posterior.

Os danos provocados pela radiação nos recipientes e
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suportes são difícies de serem contornados, porque os plás_

16
ticos nao suportam um fluxo integrado superior a 10 neu

trons/cra , enquanto que os metais, apesar de serem mais re

sis tentes, são inconvenientes, pois além de tornarn ia-se mui

— 1to ativos, reagem quimicainente con as soluções .

Se a irradiação for muito demorada, corre-se o ris_

co de destruição do detector e do seu suporte.

2.4 - Ataque Químico (Revelação)

O diâmetro dos traços dos fragmentos de fissão é In

ferior a 0,005 micrometros e, em plásticos, o alcance roé-

dio varia de 17 a 20 micrometros. Para torná-los possíveis

de serem contados automaticamente ou observáveis em micros

cõpios comuns, hã necessidade de ampliá-los através de um

ataque químico com um reagente adequado .

O princípio do ataque químico consiste no fato dos

danos constituírem uma região quimicamente mais reativa,

isto é, a velocidade de ataque ao longo da trajetória é

maior do que aquela na direção normal ã trajetória do frag-

mento de fissão ' .

Na irradiação no reator, devido ã presença, princi-

palmente de radiações y são causados danos no Hakrofol, os

quais aumentam a taxa de remoção da superfície, durante o

ataque químico, tornando, assim, o detector menos resis —

tente13.
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Os reagentes químicos mais usados na revelação do Ha

krofol são as soluções de hidróxido de potássio (KOH) e de

hidróxido de sódio (Na OH) 1.

A solução de KOH é mais vantajosa, porque apresenta

uma velocidade de ataque aproximadamente cinco vezes maior

do que a solução de Na OH, desde que se mantenha fixas as

variáveis envolvidas: concentração de material físsil, tem-

peratura de revelação e concentração da solução de KOH .

O aumento exagerado do tempo de revelação provoca o

aparecimento dos danos ocasionados pelas partículas leves

e, em conseqüência, o crescimento do "background", cujo va-

lor depende também dos defeitos do Hakrofol e impurezas de

urânio presentes nos recipientes e reagentes empregados .

O aumento da taxa de remoção da superfície pelos da-

nos por radiação pode ser verificado, expondo-se o detector

- — 1
ã radiação y em intervalos de tempo diferentes .

Na irradiação em reatores, outras radiações contribu

em para os danos, agravando ainda mais os efeitos dos mes-

mos.

252

Para irradiação com uma fonte de Cf fina,cujo flu

xo de neutrons seja colimado e atravesse perpendicularmente

a superfície do detector, o numero de traços contados é
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constante, quando o tempo de revelação excede um certo va_

lor (desde que não seja excessivo para a decomposição do

detector)13.

Quando se irradia com reatores, caso se aumente o

tempo de irradiação (logicamente que dentro de certos li_

mites para não ocasionar a decomposição total dos mate

riais envolvidos), deve-se diminuir o tempo de revelação

(mínimo de oito minutos), para que não ocorra a elevação

do "background", devido aos danos por radiação '

A escolha do tempo de revelação é feita, irradiando

f se soluções com iguais concentrações de urânio, durante

um tempo pré-determinado. As revelações dessas soluções /

são realizadas em intervalos de tempo diferentes. ?lota-se

então uma curva densidade de traços versus tempos de revê

lação.

Essa curva apresenta uma região (para reatores nqr

malmente de oito a quinze minutos) em que a densidade de

traços varia muito pouco (quase uma plataforma) e, dentro

dessa região, escolhe-se o tempo de revelação a ser adota

do1.

Para que seja reduzida a probabilidade de fixação

dos produtos de revelação â superfície do detector,a solu

ção revel adora deve ser agitada, durante o ataque quír.ú

co13.
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Para neutralizar a base, terrainando-se a revelação,

deve-se mergulhar o Makrofol em uma solução de ácido nltri

co, lavando-o em seguida, com água destilada.

Quando for utilizada solução de KOH para a revelação,

não adianta elevar a concentração de KOH para um valor mui^

to elevado (limite de 30% a 40%), porque a velocidade do a

taque químico não irá mais aumentar, fato verificado atra

vês da curva velocidade de revelação versus concentração de

KOH, a qual apresenta uma plataforma além daquele limite .

Alguns detalhes devem ser observados para a execução

- 13da revelação :

- deve ser simultânea para toda uma serie de amostras,

porque assim, garante-se iguais condições de reve-

lação para as mesmas;

- a tinta para numeração dos detectores. deve ser tes_

tada antes, porque muitas tintas sofrem o ataque

da solução reveladora e desaparecem;

- a concentração da solução deve ser verificada com

um densímetro.

2.5 - Contagem dos Traços

O processo de contagem mais simples é aquele que uti

liza o microscópico ótico. Entretanto, trata-se de um tra
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balho demorado, principalmente se a área qua deve ser conta

da# for grande. Por este motivo, optou-se por outro proces-

so a utilização de uma Câmara de Descarga Automática, meto

do muito rápido e reprodutível ' .

A Câmara de Descarga consiste de um circuite formador

de pulsos, conforme pode ser observado na figura2,a seguir .

O tempo gasto por uma Cântara na contagem de ur.a área

2 -»
(^2, 8 cm ) do Makrofol é de aproximadamente 30 segundos e

a reprodutibilidade,determinada em 10 contagens de uma cer

ta área,é de 0,2%.

Na execução de contagens de traços por este processo,

uma pequena área de Makrofol é colocada como o dielêtricô

de um capacitor, cujas placas são duas folhas de mylar alu-

minizado1'13.

Quando uma alta voltagem é aplicada entre as placas

da capacitor, uma centelha passa através de uni dos buracos

do Makrofol e evapora um buraco maior (no mínimo 0,1 mm de

diâmetro) no eletrodo fino de alumínio .

A descarga do capacitor apaga a centelha e quando o

capacitor for recarregado, uma segunda centelha não poderá

iniciar através do mesmo buraco, porque o caminho, que deve

ria ser percorrido até o topo do buraco na camada de alumí

nio, é muito longo .
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Alumínio fino

Film* itolonte

Figura 2 : Esquema do Circuito de uma cama

ra de descarga automática.
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Assim sendo a nova centelha passará através de outro

buraco, até que tenha passado através de todos, guando a

descarga então terminará.

Para assegurar que uma centelha não passe duas ve

zes através de um mesmo buraco, ê necessário casar a volta

gem e a capacitância com a espessura da camada de alumínio .

Na execução das contagens pela câmara, inicialmente a

plica-se uma tensão elevada entre as placas, para que o dî

elétrico seja totalmente rompido nos traços originais, pro

vocados pelos fragmentos de fissão e ampliados pelo ataque

químico. Repete-se mais duas vezes essa operação a fim de

que haja certeza do rompimento completo do detector,trocan

do-se sempre as folhas de Mylar, já utilizadas uma vez ' .

Após as três operações anteriores, diminui-se a alta

tensão aplicada e passa-se â executar a contagem dos tra

ços propriamente dita.

Fazendo-se um gráfico do número de centelhas contii

das versus alta tensão aplicada, pode-se verificar que, p£

ra voltagens compreendidas entre 450 e 700 V, na maioria

das vezes, há uma variação muito pequena no número de cen

telhas contadas (da ordem de 10%), existindo praticamente

um patamar na curva. Em face disto, as voltagens para as

contagens dos traços propriamente ditas devem estar situa-

dos naquela faixa (no presente trabalho, adotou-se 600V) .
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Para voltagens mais elevadas do que 700 V, o buraco

evaporado na camada de alumínio não é bastante largo para

evitar que uma segunda centelha passe através de alguns

buracos. Entretanto, garantem a perfuração completa do de

tector e são utilizadas na fase inicial do processo (no

presente trabalho, adotou-se 1300 V)

Foi verificado que, para densidade de traços acima
2

de 1500 orifícios/cm , as contagens obtidas eram mais

baixas do que as esperadas. Esta perda ê devida ã superpo

sição de orifícios no mylar. Assim, concluiu-se que o tem

po de irradiação deve ser controlado, para que isto não a

conteça .

O sistema de contagens associado consiste de um es_

tabilizador de tensão, uma fonte de alta tensão a um con

tador (fotografia 1).

No caso deste trabalho, como o contador disponível

possuía um nível mínimo de discriminação interna elevado

(aproximadamente 0,4 V ) , foi necessária a utilização de

um amplificador linear, para que não houvesse perdas de

pulsos.
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Fotografia 1 : Sistema de Contagens

utilizado.



CAPITULO III

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1- Preparo das Soluções

Todas as soluções, utilizadas neste trabalho, foram

preparadas a partir de uma solução padrão (1000 pprc de ura

nio natural) de nitrato de uranilo, já existente na Seção

de Energia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia, pe-

lo método da diluição volumétrica.

As pesagens necessárias de solos foram feitas em

uma balança, marca Sauter, modelo 414/12, de sensibilidade

até 0,1 mg, localizada em um ambiente onde há controle de

temperatura.

A dissolução do urânio em todas as amostras de solos

seguiu a seguinte seqüência :

-r peneirou-se o solo em peneira de 325 mesh;

- pesou-se em torno de 1,1 g do material, que passou

nessa peneira, em cadinho de porcelana;

colocou-se em estufa a 100°C, durante 17 heras, pa

ra atingir-se a constância de peso, eliminando a
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umidade (assim o peso da amostra seca foi reduzido

a 1,0000 g);

- após o resfriamento, adicionou-se gotas de água des_

tilada ã amostra, para evitar a crepitação;

- colocou-se 2 ml de solução de ácido nítricô 1:1;

- levou-se ã chapa com areia, com temperatura em tor

no de 60°C e deixou-se até quase a secura, a fim de

acelerar o ataque;

- repetiu-se as duas últimas operações;

- adicionou-se 1 ml de água regia {ácido nítricô mais

ácido clorídrico, na proporção volumétrica 1:3);

- aqueceu-se na mesma chapa com areia anterior, até

quase a secura;

- retomou-se a amostra com solução de ácido nltricô,

na proporção volumétrica 1:10;

- filtrou-se em papel filtro marca EOEROL, numero 4,

diâmetro 9 cm, abandonando-se o resíduo;

- levou-se novamente ã chapa de areia, a fim de dirai-

minuir o volume até aproximadamente 5 ml;
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- passou-se a solução restante para o balão «3e 50 sal,

coinpletando-se o volume com solução de ácido nítri-

co 1:10.

No preparo das soluções padrões (que contiveram solo,

conforme será visto no Capítulo seguinte), antes de se com

pletar o volume a 50 ml com HNO- 1:10, contaminou-se com a

quantidade desejada de nitrato de uranilo, para atingir as

concentrações prê-fixadas.

Determinou-se o pH das soluções (indicador universal

da MERCK) e verificou-se que era inferior a MM),4). Assim,

concluiu-se que, se houvessem perdas de urânio por adsorção

às paredes do recipiente, seriam reduzidas.

3.2 - Irradiação e Equipamentos Utilizados;

As irradiações foram feitas nos reatores Argonauta,

do Instituto de Engenharia Nuclear, e, IEA-R1, do Instituto

de Pesquisas Energéticas e Nucleares.

No primeiro, utilizou-se o canal J9 (fotografia 2), sen

do que os recipientes foram colocados no interior de uma pe

ça de grafite (fotografia 3), com a solução monitora fican-

do mais próxima ao núcleo do reator, para depois essa peça

ser empurrada para o interior do canal de irradiação.

A peça de crafite diminuiu as possibilidades de erro,

porque sendo perfurada, não permitia que houvesse variação
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f

Fotografia 2 - Canal J9 do reator A£

gonauta, no Instituto

de Engenharia Nuclear.
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Fotografia 3 Peça de grafita utill^

zada nas irradiações,

sendo colocada no iri

terior do canal J9.
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relativa nas posições dos recipientes das duas soluções pa

drão (ou amostra) e monitora.

- - 9
0 fluxo térmico no canal J9 e da ordem de 10 neu-

trons/cra s, com o reator operando a uma potência de 170 W.

No reator IEAR-1, utilizou-se invólucros perfurados

de alumínio, com capacidade para duas soluções (padrão ou

amostra e monitora) e os invólucros foram colccados manual

mente na guia de irradiação (G.I.).

Os resultados das medidas na G.I., remetidos pelo

IPEN são:

l - data da medida : 18/12/78

}• - material utilizado: folhas de ouro
t 12 2

;. - fluxo térmico : 6,3 x 10 neutrons/cm s (Po
s.
| tência de operação: 2 HH)
h _
•• - razão de cadmio : 5,3

Foi informado ainda que o fluxo poderia variar de até

20%, dependendo da configuração do núcleo do reator.

As soluções foram irradiadas em recipientes cilíndri

cos de poliestireno " (adquiridos das Indústrias Plásticas

Direne Ltda.), com dimensões externas de 5,8cm de diâmetro

por 5,0 cm de altura e com capacidade para 50 ml de solu-

ção (jã estando o suporte com o Makrofol no interior do re

cipiente).
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A escolha do poli-estireno deveu-se aos seguintes fa

tores :

- não reage quimicamente com soluções ácidas;

- tempo de decaimento relativamente curto;

- boa resistência aos danos por radiação.

O Makrofol foi utilizado em forma de fita, com dimen

soes de 22 cm x 2,1 cm, fixada era um suporte de lucita (fo

tografia 4).

0 objetivo de tal arranjo foi procurar ter a maior

área possível do detector em contacto com a solução (poden

do-se extrair seis áreas de contagens) e também, um melhor

controle de geometria .

Em todas as irradiações realizadas, as variações do

fluxo de neutrons foram verificadas através da utilização

de soluções padrões de urânio com concentrações conhecidas,

possuindo nos seus interiores Makrofol, colocado idêntica-

mente,tanto nas soluções padrões como nas amostras.

Além das vantagens dessa técnica de monitoração, ei

tadas no capítulo anterior, deve-se acrescentar:
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Fotografia 4 : Suporte de lucita com o detec

tor de Makrofol colado às suas

extremidades.
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- permitiu o emprego dos mesmos princípios e equipa-

mentos do método em estudo;

í - facilidades' do processamento e cálculos;

i - insensibilidade as radiações a, B, Y etc, presen

í tes durante as irradiações;

j
! - é uma medida permanente, podendo assim, ser confe-

rida ou usada, quando necessário.

3.3 - Ataque Químico (Revelação)

O ataque químico foi realizado utilizando-se soluções

de hidróxido de potássio inicialmente com concentração de

35% (irradiações no reator Argonauta) e posteriormente, de

24% (irradiações no reator IEA-Rl).

O preparo das soluções de KOH seguiu a seguinte ses

quência (descreve-se a seqüência para a solução cem 35%, sen

do para a outra, procedimento análogo):

- dispondo-se da concentração em gramas por litro

14(466,9 g/fc) , calculou-se a quantidade de KOH ne

cessaria, considerando-se o teor real do produto

utilizado (MERCK, 86%);

- dissolveu-se 543,70 g de KOH (86%), com agitação

mecânica (material Inox), em cerca de 800ml de água
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destilada e a solução foi resfriada externamente

cora banho de gelo;

- transferiu-se a solução para um balão volumêtrico

de 1 i;

- recompletou-se o volume periodicamente, com água

destilada até atingir-se voiame constante de lfc a

20°C;

- finalmente, transferiu-se a solução para um recipiL

ente de plástico.

Os suportes de lucite com os detectores, após as ir-

radiações, foram retirados dos recipientes e lavados com

água destilada.

Apôs a secagem, colocou-se os suportes de uma série

de irradiações no interior de um cesto perfurado de plãsti

co.

Como a revelação foi realizada a quente, utilizou-se

um banho termostãtico, cujas especificações são:

- marca : HAAKE

- modelo: NK 22

- limites de variação

da temperaturas -35°C a + 100°C
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Passou-se a solução de KOH para um becher e colocou-se

no interior da água do banho termostático.

Ligou-se o banho termostãtico, com o limitador de tem-

peratura estabelecido em 62°C. Quando a temperatura da solu

ção de KOH atingiu em torno de 60°C, depositou-se o cesto

perfurado com os suportes e respectivos detectores no inte

rior do becher, tendo-se o cuidado de manter o cesto em per

manente agitação, durante dez minutos (ou doze, para as i£

radiações realizadas no IEN, em virtude do fluxo integrado

menor)•

Em seguida retirou-se o cesto e colocou-se iraediatarrten

te no interior de um recipiente com água destilada. Posteri^

ormente, mergulhou-se os suportes com os detectores em unia

solução de ácido nltrico 1:10, a fim de neutralizar a base.

Finalmente voltou-se a colocar os suportes ero outro

recipiente com água destilada.

Deixou-se então secar, para que se pudesse iniciar as

contagens.

A escolha do tempo de revelação foi baseada em que, nu

ma curva densidade de traços versus tempos de revelação, há

uma região na qual a densidade de traços varia muito pouco

(normalmente de 8 a 15 minutos) e dentro dessa plataforma es

colheu-se os tempos .
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\ . Diminuiu-se o tempo de revelação de doze para dez mi

\ nutosr para a irradiação realizada no reator IEA-R1 ào IPEN,

|j em virtude do fluxo integrado deste reator, mesmo com o tem

f po de irradiação de apenas um minuto, ser bem superior ao

«. do reator Argonauta do IEN (para irradiação de dez minu-
I
>' tos). Procurou-se assim, minimizar os efeitos dos danos por

|, radiação, os quais,praticamente,inexistem para irradiações

I: no reator Argonauta.

3.4 - Contagem dos Traços:

Os traços de fissão no Makrofol, após a revelação,fo

ram contados em uma Câmara de Descarga Automática, vista

na fotografia 5 e já descrita no capitulo anterior.

Para cada uma das seis áreas de um determinado detec

tor, fez-se duas, três ou mais contagens, dependendo da re

produtibilidade obtida. O resultado foi a média aritmética

das contagens. O objetivo, o qual, procurou-se atingir,foi

a minimização dos erros sistemáticos de leitura, cujas

fontes principais são: mau contacto entre o detector e os

eletrodos, defeitos nas folhas de mylar aluminizadas e des

cuidos durante a operação .

A seqüência para as contagens dos traços constituiu-

se de:

- corte da ãrea da fita Makrofol irradiada;
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Fotografia 5 Câmara de descarga au

tomãtica utilizada pa

ra as contagens dos

traços de fissão.
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fixação da máscara (Makrofol de 30 micrometros de

espessura, com orifício de 2,54 cm , que limita a

área exata a ser contada) ao detector, utilizando-

se como cola, tinta de qualquer caneta hidrográfJL

ca;

colocação do primeiro eletrodo de mylar alurainiza-

do sobre a base da

voltada para cima;

\ do sobre a base da câmara, com a face aluminizada
\
!
í

f
l

- deposição do detector com a máscara sobre o primei_

ro eletrodo (mais próximo de uma das extremidades.-

para que o jacaré possa ser preso ã outra);

- a colocação do segundo eletrodo sobre o detector,

com a face aluminizada voltada para baixo;

- pressão com algodão seco sobre o conjunto, para e-

liminação do ar entre os eletrodos;

- colocação de uma peça de acrílico sobre o conjunto;

- colocação de uma peça cilíndrica de chumbo sobre o

acrílico, com a finalidade de evitar o ar entre os

eletrodos, mantendo o dielétrico apenas de Makro —

foi;
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ligação dos jacarés ãs extremidades dos dois eletro

dos;

colocação da fonte de alta tensão em 1300 V, para

iniciar-se a perfuração completa do detector;

fechamento do revestimento de acrílico da câmara, o

qual permite o início das descargas, porque aciona

r o interruptor do circuito;

após cinqüenta segundos de descargas, abertura do

revestimento de acrílico da câmara e troca dos my-

lars, seguindo-se a seqüência já descrita para a

segunda e terceira perfurações do Makrofol, cora a

diferença de que, para essas últimas, os tempos de

descarga foram de trinta segundos;

em seguida ao término da abertura do Makrofol, colo

ca-se a fonte de alta tensão em 600 Vi troca-se no

vãmente os mylars e inicia-se as contagens dos tra

ços, com seqüência análoga àquela obedecida para as

perfurações;

dependendo da reprodutibilidade conseguida, verifi-

ca-se o número de contagens necessárias para cada

área.
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Para obtenção de boa reprodutibilidade, três cuidados

são fundamentais na contagem dos traços:

- evitar oclusão de ar entre os dois eletrodos;

- impedir que haja variação da ãrea limitada pela más

cara;

- não permitir enrugamentos do detector, ao se cor-

tar as áreas.

As evaporações do alumínio dos mylars traduzem uma

réplica dos traços existentes no detector. Nas fotografias

6 e 7, pode ser notada a boa uniformidade dos furos nos

mylars, o que mostra não ter havido aglomerados de traços

no Makrofol.
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Fotografia 6 : Evaporação no alumínio do
mylar, reproduzindo os
traços de fissão gravados
em uma area de 2,54 cm de
Makrofoi.
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Fotografia 7: Evaporações no alumínio do mylar

ampliadas.



CAPITULO IV

CALIBRAÇÃO DO DETECTOR

4.1 - Padrões para as Curvas de Calibração

Dois testes foram feitos, com a finalidade de verifi-

car o comportamento das soluções padrões:

- influência no meio de irradiação dos elementos, pos_

sívelmente diferentes, solubilizados, pelo processo

usado de ataque químico de solos diversos;

- necessidade ou não das soluções padrões conterem es_

ses elementos solubilizados.

O motivo principal da diferença, que poderia haver no

número de traços contados em dois detectores, mergulhados era

duas soluções, provenientes de dois solos diferentes (ou de

um solo e a outra contendo apenas nitrato de uraniIo),ambas

com a mesma concentração de urânio,submetidas ao mesmo flu

xo integrado e reveladas juntamente, seria a presença de ou

tros elementos fissibnãveis (por exemplo, o tõrio) ou abso£

•vedores (como o boro cujo valor médio em solos é de 10 ppm )

de neutrons em uma das soluções, porque haveria alteração

profunda no livre caminho médio dos neutrons nos dois casos.

45



46

Para a realização dos dois testes, utilizou-se três

solos de regiões distintas do município do Rio de Janeiro

(bairros da Urca, Praia Vermelha e Meier) e soluções con-

tendo apenas nitrato de uranilo.

Nos solos, após o processo de ataque químico, conta-

minou-se com a mesma quantidade de urânio (5 ml do padrão

de 1000 ppm de urânio em cada solução), completando-se a

seguir, os volumes de 50 ml com solução de HNO3 1:10.

Nas soluções sem solos, a concentração de urânio foi

igual ã daquelas que continham solos. Assim, todas ficaram

com 100 ppm de urânio natural.

A escolha dessa concentração elevada deveu-se ao fa-

to de que as irradiações seriam feitas no reator Argonauta,

9 2
cujo fluxo térmico e apenas da ordem de 10 neutrons/(cm .s).

Todas as soluções foram irradiadas durante 10 minu-

tos, sendo que as variações do fluxo foram observadas atra

vês de soluções monitaras, preparadas juntamente e com con

centração de 90,909 ppm de urânio, a partir da solução pa

drão de 1000 ppm.

Os resultados"das contagens obtidas encontram-se na

tabela a seguir.
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TABELA 1: Traços contados nos detectores imersos em solu-

ções, irradiadas no reator Argonauta do IEN.

TIPO Padrões e
Monitores

Traços Contagens

Normalizadas
Médias

SOIO 1

IA

IA

2A

2M

3A

3M

11903

13573

11025

12277

10452

11511

9292

9515

9621

9476

SGDO 2

4A

4M

5A

5M

6A

6H

10168

11146

10538

12962

10702

12178

9666

9257

9312

9412

SOLO 3

7A

7M

8A

8M

9A

9M

11578

12582

11238

13009

10559

11840

9750

9154

9450

9451

SEM
SOLO

10A

10M

11A

11M

12A

12M

13703

14879

9871

10596

10816

11550

9758

9871

9923

9851
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Observações:

- a letra A refere-se a soluções com ou sem solos solubili-

zados;

- a letra M indica soluções monitoras;

- as contagens normalizadas foram obtidas, tomando-se como

referência o monitor 11M, da seguinte forma:

traços no padrão / ( traços no monitor correspondente)
traços no monitor 11M

- o número de traços foi obtido, contando-se 6 áreas de ca

da detector (cada area com 2,54 cm ) .

De posse desses resultados, passou-se a fazer a pri-

meira verificação: se soluções vie solos diferentes, contami

nadas com a mesma quantidade de urânio e submetidas a todas

as demais condições igualmente, apresentavam ou não o mesmo

número de traços, num nível de confiança desejado.

A comparação das médias dos resultados obtidos para

cada tipo de solo foi feita pela análise da variância e,

para tal, foi necessário verificar se as variâncias dos con

juntos são estatisticamente iguais. (Vide Apêndice A ) .

As variâncias dos resultados de cada tipo de solo fo-

ram calculadas pela formula

S2 n

n. - 1

onde
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2
s. e a variancia dos resultados obtidos para o

solo i (1,2 ou 3);

x. ê a média obtida para cada solo;

x. . são as contagens normalizadas do solo î  ;

n. é o número de contagens determinadas para o

solo jl .

Os resultados foram :

s 2 = 28201

s 2 = 49270

s 2 = 88805

As comparações das três variâncias pela distribuição

F {conforme apêndice ,a) apresentaram os seguintes resulta—

dos :

" sl e S2 ~ Fexp = *-Í - 1'747 í20)

sl

S l e s 3 Bxp^
sl

O valor de F tabelado para os dois casos, no nível

de confiança de 95% (teste bi-caudal) ê :



Ftab - F0,05 (2'2> " 3 9' 0 0
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(22)

Como os F < F . , concluiu-se que as três variân-

cias são estatisticamente iguais, num nível de confiança em

torno de 90% (porque as duas comparações efetuadas são refe

rentes a eventos independentes e a probabilidade para a i-

gualdade das três variâncias será 0,95 x 0,95 = 0,90) e, ass

sim, ficou satisfeita a condição necessária para a'compara-

ção da médias pela análise da variância. Verificou-se a in

fluência da variação de um único fator (tipo de solo) nos

resultados obtidos (conforme apêndice A ) .

As hipóteses formuladas foram:

- HQ; todas as soluções de solos pertencem a uma

mesma população;

- H,: pelo menos uma das médias obtidas para um dos

três solos é diferente das outras.

A tabela 2,a seguir,sintetiza os cálculos efetuados

(vide apêndice A). •



TABELA 2: Verificação da influência da variação do tipo de solo nas contagens normalizadas

obtidas.

DETERMINAÇÃO

h *
Ti/a

SQE

SQT

SQR

1
2
3

T.

ij •

*i
- S ± T

2,

_ SQE = ,

SOLO 1

9292
9515
9621

28428

269440130

269383728

9476

fn± - T
2/N m

X2 - T2/N =

v2 — T T2/«

iD i i

3160

SOLO 2

9666
9257
9312

28235

265836949

265738408

9412

6320

338874

,± = 332554

S» - P i - 5S426R N-ni

SOLO 3

9750
9154
9450

28354

268160716

267983105

9451

F =exp

N = 9

T = 85017

E±E.x[.= 803437795

ZiT|/ni« 803105241

T2/N - 803098921

— — » 0,057

Observações:
(23)

m
ET, (24)
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Pela tabela construída segundo o critério monocaudal,

(2,6) = 5,14. Em conseqüência, como

F < F . , pode-se induzir que a presença de quaisquer ti-

pos de solos nas soiuções não altera os resultados, os quais

serão considerados como pertencentes a uma única população.

obtem-se F . = FQ

Na análise que se realizou posteriormente, comparou -

se as médias de duas populações: soluções contendo elemen-

tos solubilizados de solos e soluções que não contém esses

elementos, sendo que todas possuem a mesma concentração de

urânio. Os cálculos estão sintetizados nas tabelas 3 e 4

{vide apêndice A).

TABELA 3: Verificação das variâncias dos resultados obti -

dos com soluções contendo e não contendo solos solubiliza -

dos.

Soluções Médias dos

Resultados
Variâncias

com solos 9446 s2 = 42359
exp

= -S- = 5,95

sem solos 9851 s
2 = 7116 Fn ftC<8,2)= 19,4
2 0,05

Como F < Ftaj,» concluiu-se que as variâncias são

estatisticamente iguais, no nível de confiança de 95% e, em

conseqüência, pode-se passar a verificação das médias dos

dois conjuntos.
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TABELA 4: Verificação da influência da presença de solo solubili-

zado nas contagens normalizadas obtidas.

Determi
nações

Soluções com
solo solubilizado

Soluções sem
solo solubilizado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9292

9515

9621

9666

9257

9312

9750

9154

9450

9758

9871

9923

N = 12

T.
1

i i;

Tí / ni

85017

803437795

803098921

9446

29552 T = 114569

Z.I. x* . = 1094558929291121134

291106901 2± T 2 / ^ = 1094205822

9857 T /N = 1093837980

SQE = Z -1
i n.

N = 367842

SQT =
N

720949

SQR = = 353107

SQR
N-m

3 9 2 3 4
S 2

exp " 4 ' 6 8
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Como Ftáb=P0^05(2,9)=4,26/ tem-se F ^ > F ^ e, em ccnsequên

cia, concluiu-se que, apesar do tipo de solo não influir nos

resultados obtidos {teste anterior), há necessidade dos pa-

drões conterem qualquer tipo de solo (último teste).

Em virtude dos dois testes realizados, concluiu-se o

seguinte:

- mantidas todas as demais condições, as soluções pa

drões independem do tipo de solo atacado quiiaicamente;

- as soluções padrões devem conter qualquer tipo de

solo, porque, mantidas todas as demais condições ,

as soluções com e sem solos apresentam densidades

de traços (médias) diferentes estatiscamente, num

nível de confiança de 95%.

Em virtude dessas conclusões, resolveu-se fazeropre

paro dos padrões das retas de calibração, atacando-se qui-

micamente uma mistura aleatória dos três solos usados para

os testes anteriores e contaminando-se, posteriormente, com

as concentrações de urânio pré-estabelecidas.

4.2 - Curvas de Calibração

Foram preparados vinte padrões para os traçados das

duas curvas de calibração.

Apôs o ataque químico ã mistura de solos, contami -

nou-se as soluções com as concentrações de urânio pré-fixa-

das para as obtenções das duas curvas de calibração e com-

pletou-se os volumes até 50 ml com solução de HNO_ 1:10.
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As irradiações, tanto das soluções padrões, como das

soluções provenientes de solos cora concentrações de urânio

desconhecidas, foram feitas na GI do reator IEA-R1, do Ins-

tituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, com potência de

operação de 2MW e durante 1 minuto.

As revelações dos detectores dos padrões não foram

feitas em uma única vez apenas, em virtude do banho termos-

tático disponível não comportar todos. Procurou-se, no en-

tanto, manter as mesmas condições, controlando-se a tempe-

ratura, durante as revelações, mantendo-se os mesr.os tem-

pos de imersão e soluções reveladoras.

A primeira revelação foi feita com os detectores IP,

1M, 2P, 2M, 3P, 3M, 4P, 4M, 5P, 5M, 6P, 6M, 7P, 7M, 8P, 8M,

9P, 9M, 10P e 10M, ou seja padrões (P) e monitores (m) que

compuseram a primeira curva de calibração, mais os detectores

30A e 30M, respectivamente as soluções provenientes de um

solo, cuja concentração de urânio pretende-se determinar e

monitora.

A segunda revelação foi executada com os detentores

imersos em soluções, a partir das quais obteve-se a segunda

curva de calibração e.as respectivas soluções monitoras de

fluxo: IIP, UM, 12P, 12M, 13P, 13M, 14P, 14M, 15P,15M,16P,

16M, 17P, 17M, 18P, 18M, 19P, 19M, 20P e 20M.

As durações das iraersões em ambas as revelações fo-



56

rajn de 10 minutos e as temperaturas da solução reveladora

apresentaram os valores constantes da tabela 5 a seguir.

TABELA 5: Temperaturas da solução reveladora,durante as exe-

cuções das revelações dos detectores das soluções padrões

Tempos agõs
as imersoes

(s)

0

30

60

120

240

363

480

Temperaturas na

1? revelação (°C)

59,9

57,8

57,9

58,5

59,2

59,8

60,0

Temperaturas na

2? revelação (°C)

59,9

57,0

57,3

58,2

58, f-

59,1

59,6

Todas as soluções monitoras (tanto para as irradia-

ções dos padrões como das soluções desconhecidas) foram pre

paradas juntamente num balão de 2 litros,diluindo-se 500 ml

de solução contendo 1 ppra de urânio (preparada a partir da

solução padrão de 1000 ppm) em solução de HNO3 1:10,ficando

com concentração de urânio igual a 250 ppb. As transferên-

cias para os recipientes de poli-estireno foram feitas com

pipetas de 50 ml.

Os resultados das contagens nas 6 áreas de cada de-
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2

tector (2,54 cm por area) encontram-se na tabela 6 a se-

guir.

TABELA 6: Resultados das contagens obtidas nos detectores

das soluções padrões e respectivos monitores

Detectores

IP

1M

2P

2M

3P

3M

4P

4M

5P

5M

6P

6M

7P

7M

8P

8M

Concen trações
em urânio (ppb)

60

250

100

250

140

250

160

250

180

250

220

250

240

250

280

250

Traços

831

590

3051

6082

3117

6622

4087

6224

4480

6199

5022

6021

5298

5885

5073

5284

Contagens
Normalizadas

-

-

4028

5625

6193

7149

7718

8232

9P

9M

300

250

6179

6002

8828
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Detectores ConcentraçõesDetectores e m u r â n i o ( p p b )
-, Contagens
i raços Normali zadas

10P

10M

320

250

20P

20H

200

250

7876

7194

9389

IIP

UM

12P

12M

13P

13M

14P

14M

15P

15M

16P

16M

17P

17M

18P

18H

19P

19M

90

250

110

250

120

250

130

250

140

250

150

250

160

250

170

250

190

250

3459

8005

2984

6434

3872

7936

3451

6592

3175

6844

3989

6817

4343

7076

4107

7355

4790

7357

3696

3969

4176

4482

-

5011

5257

-

5577

4520

6422

6031
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Observação: nos traçados das duas curvas foram abandonados

os detectores IP e 2P (Ia curva) e 15P e 18P

(2^ curva), em virtude de apresentarem conta-

gens normalizadas decrescentes com o aumento

das concentrações de urânio, contrariando a

tendência de todos os outros padrões.

As contagens normalizadas foram calculadas no progra

ma computacional, que se encontra no Apêndice B,através da

fórmula

y = K =i - BG , (25)
T2

onde:

y - contagem normalizada;

K - contagem de referência de um determinado moni-

tor (no caso, foi adotado o maior valor 8590,mo

nitor 32M, conforme será visto no Capítulo V ) ;

T, - quantidade de traços,obtidos nas contagens;

T 2 - quantidade de traços do monitor, correspondente

BG - quantidade de traços do "background", jâ norma-

lizada.

Na determinação de "BG", utilizou-se uma solução de

UNO, 1:10, irradiada também durante 1 minuto. Na contagem

dos traços do "background", obteve-se 11 e após normaliza-
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ção (BG = K T B G/
T
B M» conforme Apêndice B), obteve-se 15.

Verificou-se a linearidade das duas curvas de cali-

bração,utilizando-se a estimativa do coeficiente de corre

lação 1 6:

n Z Xĵ  yi - í xi í yi

r = . . = (26)

y O E xf - <E x.)̂ J [n E y\ ~ (Z Y^2!

onde :

r - estimativa do coeficiente de correlação;

x^ - concentrações de urânio de cada padrão utiliza-

do na obtenção das curvas de calibração;

y^ - contagens de traços normalizadas, corresponden-

tes aos x.;

n - número de soluções padrões usadas na obtenção de

cada curva.

Os valores de r, calculados para cada curva, foram:

I a Curva: r = 0,976

2 a Curva: r = 0,991
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Como esses valores são próximos da unidade, pode-se

afirmar que as melhores relações entre os x^ e os y. de

ambas as curvas são as lineares

No ajuste das curvas, os coeficientes foram obtidos,

com e sem ponderação, através da utilização do método dos

mínimos quadrados (vide Apêndice B) '

Os coeficientes A e B das retas de calibração

(y = Ax + B) e os respectivos erros foram calculados no pro

grama computacional anexo (vide Apêndice B ) .

Obteve-se os seguintes valores:

Ia Curva:

Sem ponderação: A = 2 6 , l + 0,8

B = 1142 + 164

Com ponderação: A = 25,8 + 0,8

B = 1216 + 168

2 a Curva:

Sem ponderação: A = 21,2 + 1,0

B - 1723 + 135

Com ponderação: A = 21,2 HH 1,0

B = 1732 + 135

As retas de calibração estão plotadas nas figuras

3, 4, 5 e 6.
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Figura 3 : 1 . reta de calibração, ajuste sem ponderação : Densidades de Traços
versus concentrações de urânio em solução de solos, para irradiações
de 1 minuto no reator IEAR-1 e revelação de 10 minutos.
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ços versus concentrações de urânio em solução de solos, para ir

radiações de 1 minuto no reator IEA R-l e revelação de 10 minu

tos.
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versus concentrações de urânio em solução de solos, para irradiações

de 1 minuto no reator IEA R-l e revelação de 10 minutos.
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radiações de 1 minuto no reator IEA R-l e revelação de 10 minu
tos.



CAPÍTULO V

DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE URÂNIO

EM SOLUÇÕES DE SOLOS DESCONHECIDOS

Determinou-se as concentrações de urânio em solu

ções de solos de características argilo-arenosas e que fo

ram obtidos no Instituto de Radioproteção e Dosimetria.São

amostras da região de Poços de Caldas e com as seguintes

localizações :

- Solo A - situado superiormente ã jazida;

- Solo B - retirado a 1,3 km da estaca zero da ja_

zida em um azintute de 6,5° ;

- Solo C - retirado a 5,6 km da estaca zero da j<i

zida, em um azimute de 209°;

- Solo D - sem localização definida ;

- Solo E - retirado a 1,95 km da estaca zero da }a

zida, em um azimute de 218°.

Para delimitar a extensão das retas de calibração,

solicitou-se ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nu

66
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cleares as determinações das concentrações de urânio em duas

amostras de cada solo, pelo método dos neutrons retardados

de fissão e os resultados obtidos constam da tabela 7,a se-

guir 1 8.

TABELA 7: Concentrações de urânio nos solos de Poços de Cal-

das, determinadas pelo método dos neutrons retardados de fis

f sao, no IPEN

Solos

A

B

C

D

Amostras

1?
2 a

1? •
2 a

1?
2?

Ia *
2 a

1?
2 a

Ü3 °8

92,

89,

26,

23,

22,

16,

75,

81,

66,

70,

(ppm)

90

35

45

55

90

20

25

65

55

35

U (ppm)

78,78

75,77

22,43

19,97

19,42

13,74

63,81

69,24

56,43

59,66

Médias
U (ppm)

77,28

+ 1,51

21,20

± l'7A

16,58

+ 2,84

66,52

+ 2,72

58,04

+ 1,62

* Nessa amostra foi verificada a presença de tõrio e foi

necessária a subtração da interferência desse elemento.

Para as determinações de urânio pela técnica de tra

ços, preparou-se duas soluções de cada solo, com exce-

ção do solo D, para o qual preparou-se três, sendo que
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uma foi destinada ã irradiação com revestimento de cádroio,

com espessura em torno de 1 mm, para que se pudesse sub-

trair uma possível interferência do tõrio.

O tempo de irradiação foi de 1 minuto para todas as

soluções, com exceção da irradiação com revestimento de

cãdmio, na qual o tempo foi de 30 minutos.

As revelações foram feitas em dois grupos, uma vez

que a irradiação com cãdmio deixou as soluções, desconheci-

da e monitora, muito ativas e sem possibilidades de manu -

seio,apôs o término da mesma.

No primeiro grupo, foram revelados os detetores 31A,

31M, 32A, 32M, 33A, 33M, 34A, 34M, 35A, 35M, 36A, 36M, 37A,

37M, 39A, 39M, 40A, 40M, BG e BM, acrescentando-se dois su-

portes, para totalizar vinte e dois, a fim de minimizar as

variações de temperatura. No segundo, foram revelados os de

tectores 38A e 38M (irradiados com revestimento de cádmio),

acrescentando-se vinte suportes, com a mesma finalidade an-

terior.

As durações das imersões em ambas as revelações fo-

ram de 10 minutos e os valores das temperaturas da solução

reveladora apresentaram os valores contantes da tabela 8,

a seguir.
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TABELA 8: Temperaturas da solução reveladora,durante as exe

cuções das revelações dos detectores das soluções desconhe-

cidas de solos e do "background"

Tempos após

as imersões
Temperaturas na Temperaturas na

La revelação (°C) 2? revelação (°C)

60,0 59,6

58,5 57,6

59,3 58,0

59,7 59,1

59,9 59,3

Os resultados das contagens obtidas nas seis áreas

dos detectores estão apresentados na tabela 9, sendo que

as contagens normalizadas foram calculadas no programa com

putacional anexo, que se encontra no Apêndice B.
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TABELA 9; Resultados das contagens nos detectores das solu-

ções desconhecidas de solos e respectivos monitores

Solos Detectores Traços Contagens Normalizadas

30A
30M

31A
31H

1387
58S5

2291
7371

2020

2655

32A
32M

33A
33M

4361
8590

5161
8465

4346

5222

34A
34M

35A
35M

3272
6706

2720
6643

4176

3502

36A
36M

37A
37M

4005
6910

4009
6469

38A*
38M*

26225
43403

4963

5308

872
1445

39A
39M

3849
6066

E
40A
40M

4239
7201

5435

5041

* Na irradiação com cádraio, a solução, que deveria ser a

monitora, perdeu essa finalidade, conforme será visto,pos_

teriormente, neste capitulo. As obtenções das contagens

normalizadas foram realizadas, subtraindo-se as contagens

do "background" e reduzindo-se o tempo de irradiação para

1 minuto.
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As concentrações de urânio das soluções foram tam-

bém calculadas no programa computacional anexo, através da

1 formula

x = Z_L_» , (27)

bem corao os respectivos erros propagados:

.2 1
x A

2 2 v — B 2 2 I
°v + aR + * * aA ' i 2 8 )

na qual a ê o erro propagado no cálculo das concentrações

e as demais variáveis serão esclarecidas no Apêndice B.

Os resultados obtidos nas concentrações de urânio

das soluções desconhecidas e os respectivos erros estão na

tabela 10. Como as contagens normalizadas das soluções do

solo C afastaram-se muito dos limites inferiores das duas

retas de calibração, não se determinou as concentrações de

urânio das soluções do referido solo, porque os erros se-

riam muito grandes e os resultados pouco significati-

vos.



TABELA 10: Concentrações de urânio das soluções desconhecidas de solos

Solos

D

A

D

E

Detectores

32A

33A

34A

35A

36A

37A

39 A

40A

Concentrações
1? re ta de

Com Ponderação

121,2 + 8 ,1

155,2 + 8 f 7

114,7 + 8 ,1

88,6 + 7,7

145,2 + 8,7

158,5 + 9,0

163,4 + 9,2

148,2 + 8,7

de Urânio (ppb)
calibraçao

Sem Ponderação

122,7 + 7,8

156,3 + 8,5

116,2 + 7,9

90,4 + 7,5

146,4 + 8,5

159,6 + 8,8

164,5 + 9,0

149,4 + 8,5

Concentrações
2. r e t a de

Com Ponderação

123,5 + 9,4

164,9 +10,8

115,4 + 9 ,3

83,6 + 8,4

152,6 +10,6

168,9 +11,2

174,9 +11,5

156,3 +10,6

de Urânio (ppb)
calibraçao

Sem Ponderação

123,5 + 9,3

164,8 + 10,8

115,5 + 9,3

83,8 + 8,3

152,6 + 10,5

168,9 + U,2

174,8 + 11,5

156,3 + 10,6
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O programa computacional também calcula os valo-

res médios das soluções dos solos, com os respectivos erros,

conforme está apresentado na tabela 11.

TABELA 11: Concentrações médias de urânio nas soluções des-

conhecidas de solos

solos

B

A

D

£

Concentrações
1? reta de

Com Ponderação

138,2 + 6,0

101,6 + 5,6

151,8 + 6,3

155,8 + 6,3

de Urânio (g>pb)
calibraçao

Sem

139

103

1 5 3

156

Fonderação

,5 + 5,8

,3 + 5,4

,0 + 6,1

,9 + 6,2

Concentrações de Urânio (ppb)
2? re ta de calibraçao

Cem Ponderação

144,2 + 7,2

99,5 + 6,2

160,8 + 7,7

165,6 + 7,8

Sem Ponderação

144,2 + 7,1

99,6 + 6,2

160,8 + 7,7

165,6 + 7,8

A determinação da influência de traços de fissão,

provenientes do tõrio, foi realizada da seguinte maneira:

Sendo yCCA e Yrra
 a s densi<*àcles de traços obtidas

na irradiação com revestimento de cádmio das soluções des-

conhecida e Konitoras, respectivamente e YSCÍi e Vg^ quan-

tidades análogas às anteriores, para irradiação sem revesti

mento de cádmio, tem-se:
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ysra - traços provenientes de fissões dos Th,

2 3 8U e 2 3 5Ü {ou seja dTTh+dT23« + dT235 };

fSCA

- ynr,A - traços provenientes de fissões dos

e 2 3 8ü

~ 238
y - traços provenientes de fissões dos 0

e 235Ü

- traços provenientes de fissões do

238..

Desprezando-se as possíveis oscilações temporais

entre os valores dos fluxos de neutrons rápido e térmico,a

relação entre os traços provenientes de fissões dos U e

235
U podem ser determinados:

VSCM _ " X X 2 3 8Ü ' " " — d T l
- i + í ü ou (29)

yCCM

dTl235 y
U = S C M - 1 (30)

dT1238 VCCM

A equação (30) supõe todas as condições iguais e

assim deve-se trabalhar com os mesmos tempos de irradiação.
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Como somente utilizou-se urânio natural:

dT.,^ dTl

d T 123 8 ( J
 VCCM

Fazendo agora nova relação:

«ft ,1,"
33S»

Substituindo-se (31) em(32) e desenvolvendo-

se:

VCCA dTTh ,
{33)

(A-l)

yCCA yCCA

Logo:

(ySCA"yCCA) yCCH

ySCM " YCCM
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Portanto:

._ _, <yscA "* Y cca ) yocM
d T T h = yGCA ~ ^ 2 3 8 , , = yCCA = " Z =

i

O erro propagado no cálculo da densidade de tra

iven

p vis de:

yCCA ySCM " y SCA YCXM

ySCM " y C X 3 1

( 3 6 )

Para que haja significado estatístico (sensibili

19 - -

dade do detector ) na determinação da influencia do torio

por esse processo, é necessário que a densidade de traços

provocados pelas fissões desse elemento supere ou no mini.

mo iguale um valor de três vezes o erro da densidade de

traços do 238ü (dTTh > 3 o )
2 3 8Ü

238 -ços provenientes das fissões do U sera determinado atra

2 iS II 2O2 = ( 2 )2 O

6 d T238

6ySCA

6dT 8 ->r,fi
U )2 Q 2 + ( Üj2 2

6yCCM Y C C M 6ySCM S C M



Onde:
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ódT238,

fCCA

fCCM

ySCM " yCCM

(38)

ôdT238,
r - (

fCCM

ySCM " yCCM

(39)

6dT238 V (V/ 0 .2 _ ySCM iySCA

rCCM
íySCM

(40)

ídT
2 3 8U .2 _ yCCM (ySCA

fSCM
íySCM

(41)

2 = _A_ {O2 + O2 j = _1_ (y
yCCA 900 YCCA B G i 900 C C A

( 4 2 )

'SCA
•1 (a2 + ai ) +àL=~
4 YSCA1 YSCA2 ^ 4

Y SCA2 ) + B G í 4 3 )

fCCM
-i- (o2 + a2 ) - - ^ (Y + BGl) (44)
900 YCCM B G 1 900 C C M

ySCM 4 YSCM1 YSCM2
+ D G { 4 5 )
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O erro propagado da densidade de traços proveni-

entes das fissões do Th será:

- a 2 + o*
VCCA a

(46)

dT232 900
Í YCCA + B G 1 ) JãT,

238
Th U

(47)

Observações: - todos os valores Y referem-se ao total de

traços, sem o desconto do "background";

- os valores de Y S C A e
 vscM f o r a m obtidos a-

través das médias das duas soluções do so

Io D (36A e 37A);

- o fator surgiu da redução do tempo de
900

irradiação de 30 para 1 minuto;

com a utilização deste método para desconto

dos traços de tõrio, deixou-se de fazer a

correção do fluxo de neutrons, através dos

monitores, o que poderia ter sido realizado,

utilizando-se ura outro processo {como, por

exemplo, a ativação) ou calculando-se teori-

camente (opção desfavorável, porque exigi -

ria o conhecimento de variáveis como seções
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de choque e razão de cádmio).

- BG 1 = 52 é o valor do "background", para um

13tempo de irradiação de 30 minutos

Caso a densidade de traços, provenientes das fis_

soes do tõrio, possua significado estatístico, o erro to

tal na densidade de traços (a.) será:

a. = - \ a2 + a2 (48)

* V * dTTh

Aplicando-se o método para o solo D (soluções

36, 37 e 38), obteve-se:

dT T h < 17 (49)

A expressão (49) aparece sob a forma de uma de

sigualdade, porque dT n (=9) apresentou um valor menor do

que o erro correspondente (o,_, = 17).
dUTh

Como dT_. < 3 a,_ (=3x16=48), os traços pro
An Q*-*iia ~~

venientes das fissões* do tõrio não possuem significado es

tatlstico e serão desprezados, sem serem descontados.

Os resíduos abandonados, apôs o preparo das solu
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ções, foram enviados ao Instituto de Pesquisas Energéticas

e Nucleares e as concentrações de urânio foram determinadas

18pelo método de ativação com neutrons epitermicos

Os resultados obtidos constam da tabela 12.

TABELA 12: Concentrações de urânio nos resíduos das amos-

tras desconhecidas

Solos

B

A

Amostras

32A

33A

34A

35A

Concentrações de Urânio
(ppm).

15,1

11,9

51,2

96,9

Médias

13,5 +

74,0 +

(ppm)

1,6

22,8

36A 51,4

37A 51,8 51,0 + 0,6

38A 49,7

39A 52,8 51,7 + 1,1

40A 50,6

Verificou-se os resultados da técnica, da seguin-

te maneira:

- cora os dados da tabela 11 (1? reta de calibra-

ções), calculou-se as concentrações de urânio,

referentes às quantidades de solos tratados no

preparo das soluções e num nível de confiança

de 80%;
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- somou-se essas concentrações extraídas aos da-

dos constantes da tabela 12 (fixando-se também

para estes 80% como nível de confiança) ' ;

5 - comparou-se esses resultados com aqueles exis-

\ tentes na tabela 7, também no mesmo nível de
i
I

l confiança dos anteriores.

i Essa verificação consta da tabela 13.

l TABELA 13: Verificação dos resultados obtidos
Concentrações Concentrações Soma das Gonoen- Concentrações
de Urânio de Urânio trações de Urânio Totais de Ura

Extraído dos dos Fesíduos Extraído e dos nio, obtidas pe
Solos (ppm) (ppm) Resíduos (ppm) los neutrons

retardados de
fissão (ppm)

B 6,5 + 0,9 13,5 + 4,9 20,0 + 5,0 21,2 + 3,8

A 24,4 + 4,1 74,0 + 70,2 98,4 + 70,3 77,3 + 4,6

D 35,0 + 4,4 51,0 + 1,1 86,0 + 4,5 66,5 + 8,4

E 35,8 + 4,5 51,7 + 3,4 87,5 + 5,6 58,0 + 5,0



CAPITULO VI

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

É

fe
Baseando-se nos resultados obtidos,conclui-se que

o trabalho atingiu os objetivos pretendidos:

- demonstrou-se a viabilidade da aplicação da têc:

nica de traços de fissão ã soluções de solos;

- determinou-se as concentrações de urânio exis-

tentes nessas soluções.

Para que pudessem ser verificados os resultados

obtidos na aplicação da técnica, foram determinadas as con-

centrações totais de urânio nos solos pelo método dos neu-

trons retardados de fissão e as concentrações de urânio dos

resíduos, pelo método de ativação com neutrons epitérmicos.

Através dessas determinações, constatou-se que:

- os resultados estão compatíveis nos solos A

e B;

- há uma pequena diferença no solo D (desvio de

8,1%);

há diferença acentuada no solo E (desvio de

23,1%).

82
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Os motivos que podem ter ocasionado as diferen-

ças, se os erros foram provenientes da aplicação da técni-

ca de traços, são:

- possível variação na profundidade de irradiação

no reator IEA R-l do IPEN, alteração que não é

bem corrigida pelos monitores de fluxo, em face

da forma não linear do mesmo;

- a solução escolhida para desconto do "background",

conforme será analisado posteriormente;

- possível contaminação de urânio, durante o pre-

paro das soluções;

- possível heterogeneldade da distribuição de ura

nio nas amostras de solos.

No preparo da solução para desconto do "background"

dos padrões, foi desprezada a possível presença de urânio,

solubilizado pelo ataque químico realizado na mistura alea-

tória dos solos. Sugere-se que,em aplicações futuras, essa

solução contenha o solo utilizado para a preparação dos pa-

drões .

Apesar de ter-se adotado um método de solubiliza-

çao do urânio apropriado para aplicação em minérios,notou-

se a pequena eficiência de solubilizaçao nas amostras exarai

nadas (variando de 25i a 40%). Este fato mostra que a têcni

ca de traços de fissão por via úmida não é recomendada para



84 .

determinações de concentrações totais de urânio em solos.

Para aplicação em soluções ácidas de soles,a téc-

nica de traços mostrou ser bastante promissora, terdo em vis

ta, principalmente, a precisão e a sensibilidade que podeai

ser obtidas, a simplicidade da técnica de contagens e o bai_

xo custo.

As melhores precisões obtidas nas determinações

das concentrações de urânio variaram de 3,9% a 5,2%. Apesar

de ser considerado excelente, para fins de avaliação, um me

todo, no qual os erros não ultrapassem 25%, as precisões po

deriam apresentar valores menores, sendo suficiente para tal

objetivo, variar os tempos de irradiação, aumentando-os pa-

22
ra aquelas soluções com menores concentrações de urânio .

Para tornar a técnica mais rápida e precisa, pode-

se utilizar uma fonte de califórnio 252,que forneça um flu-

xo de neutrons, compatível com resultados estatísticos favo

ráveis, para irradiação das soluções. Tal procedimento eli-

mina a necessidade da utilização de soluções monitoras, uma

vez que deixa de haver variação do fluxo e assim, dimlnuir-

se-ã os erros, porque não serão necessárias as normaliza-

ções das contagens.

Um outro método paralelo para monitoração do flu-

xo de neutrons poderia ter sido adotado no processo utiliza

do para desconto dos traços de fissão, provenientes do tô-

rio, o que, provavelmente, diminuiria o erro do prccesso.Su
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gere-se, para aplicações futuras, tentar a separação quími-

ca, como, por exemplo,passar a solução extraída através de

uma coluna de alumina .

Para uma melhor comprovação de que o tipo de solo

utilizado não apresenta influência significativa nas conta-

gens normalizadas obtidas, seria interessante realizar-se os

testes com os solos classificados,de acordo com ura dos cri-

térios existentes, como por exemplo o de Casagrande ou o da

"Public Roads Administration" .

Uma das principais utilidades da técnica de tra-

ços de fissão por via úmida reside na possibilidade da veri

ficação imediata da concentração de urânio existente em de-

terminada solução, na fase de tratamento químico de miné-

rios 12

Durante a pesquisa mineral, após ser constatada

uma jazida, a técnica permite confirmar se a dissolução qul

mica, através de um processo industrial, extrai uma quanti-

dade de urânio significativa, a qual indicará ou não a via-

bilidade econômica da exploração.



APÊNDICE A

A.I - Interpretação Estatística de Resultados Experimentais

A. 1.1 - Comparação de duas variâncias

•» 2 2

Para a comparação de duas variâncias s, e s-»

calculadas a partir de 2 séries de resultados,utilizou-se a

distribuição F, cuja densidade de probabilidade é definida

por 16:

f l * f 2 f - 2
i

fl + f

(f

(0 < F < ») , (50)

onde:

f^ é o número de graus de liberdade da variâncianu

mericamente maior.

T- f2 é o número de graus de liberdade da outra vari-

ância.

Os valores de F são tabelados, sendo que os valores

de fĵ  estão na Ia linha e os de f2» na I
a coluna. Cada ta-

bela corresponde a um nível de significancia para o valor

de F.

86
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Para a aplicação do teste F, testa-se apenas a rela

ção

-± > 1 (51)
2

S2

ou seja, no numerador é colocada a variância numericamente

maior e faz-se a comparação com o valor de F tabelado, pa-

ra o nível de significância desejado.

4 •
Caso se encontre —» £ F. . , conclui-se que as va-

S2

riâncias são estatisticamente iguais, no nível de signifi-

cância desejado. Em caso contrário, as variâncias não se-

rão estatisticamente iguais.

Quando se sabe antecipadamente que uma das séries de

resultados experimentais ê mais ou menos precisa do que a

outra, o valor de F tabelado deve ser procurado numa tabe-

la, que siga o critério monocaudal. Caso não se saiba nada

a respeito das precisões dos dois métodos, o valor de F de

ve ser verificado numa tabela, construída segundo o crité-

rio bicaudal

A. 2 - Comparação de Várias Médias pela Analise da Variância

Em trabalhos experimentais, muitas vezes é de interest

se a comparação de resultados obtidos por vários métodos. O

problema se resume na comparação das raêdias obtidas para ve
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rificar se podem ser consideradas estatisticamente iguais,

no nível de significância desejado .

Para que haja possibilidade da comparação de várias

médias pela analise da variânciaj é necessário que as vari

andas sejam estatisticamente iguais e, no presente traba-

lho, fez-se a verificação da igualdade das variâncias, utJL

lizando-se a distribuição F.

A comparação das médias tem também a finalidade de

varificar os resultados de um mesmo método, aplicado nas

mesmas condições, a não ser a variação de um determinado fa

tor16.

Neste trabalho, fez-se a aplicação da comparação das

médias em dois casos :

- inicialmente, para verificar se soluções/ proveni-

entes de três solos diferentes contaminados com a

mesma quantidade de urânio e submetidos ãs mesmas

condições de irradiação, apresentavam resultados me

dios estatisticamente iguais, no nível de confian

ça pré-estabelecido;

- posteriormente, com a confirmação da igualdade dos

resultados das soluções anteriores, foi verificado

se soluções com a mesma quantidade de urânio, dife

rindo apenas na presença ou não dos outros elemen-
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tos solubilizados pelo ataque químico nos solos, a

presentavam também resultados médios estatistica-

mente iguais.

Observa-se que o fator variável no 19 caso foi o ti-

po de solo atacado quimicamente e no 29 caso, a presença

de elementos solubilizados de solos.

Suponha-se que tenham sido feitos testes (19 caso) com

m tipos de solos e que, para cada tipo de solo, hajam sido

feitas n. determinações (nâo obrigatoriamente iguais para

cada solo). Assim, as médias parciais para cada solo e a me

dia geral de todos os resultados serio, respectivamente 16

n.
(i = 1,2, ... m) (52)

X =

n. m
E x.

m
E

m
E n. x

i i

m
n.

m
E n. x
i=l *

N
(53)

As hipóteses possíveis para este caso são:

- H_ - todas as soluções pertencem ã uma mesma popu-

lação N(u,o ), isto i: u. = v2 =

de v ê a média verdadeira.

= p, on-
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H. - pelo menos, uma das médias y. difere das de-

mais.

Se Hfl for verdadeira, x e todos os x. são estimati-

vas verdadeiras de y.

2

Como a variância a ê a mesma para os m tipos de so

los, pode-se estimâ-la de três modos, se a hipótese H- for

verdadeira :

1? maneira : a partir de todos os resultados :

m n. _
l l * (x -x)

(54}
N - 1

Desenvolvendo e dividindo ambos os membros por o

n.m i
2 y y - 2

ÍM-Ii R* i , . £, (X .-X)

i - l 3=1 Í X i i X í _ SQT { 5 5 )o2 ~ o2

Esta última expressão i um X com N-l graus de li

berdade e SQT significa soma dos quadrados totais.

- 2? maneira : a partir das médias x. de cada um das

m tipos de solos :

A variância de uma média x. eia relação ã média x é

expressa por
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xi

= (x, - (56)

a qual é uma estimativa de a /n., variância do conjunto de

resultados obtidos para o solo i. Logo,

ni sl
x

(57)

ê uma estimativa de a .

Como tem-se m tipos de solos, a melhor estimativa de

a será a média das equações anteriores:

,2
Z s~ Z n. íx. - x ) z

m - 1 m - 1
(58)

onde S£ é a variância entre as soluções. Desenvolvendo-se a
- 2

equação anterior e dividindo-se ambos os membros por o ,
obtém-se:

(m -
(59)

a qual ê um x com (ra - 1) graus de liberdade e SQE signifi

ca soma dos quadrados entre amostras.
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- 3a maneira: diretamente sobre cada solução:

n. _

s 2 = í ^ '. , (60)
n!

que é uma estimativa de a2, porque, por hipótese, a vari-

Sncia é a mesma para todas as soluções.

Como tem-se m tipos de solos, a combinação de todas

as expressões anteriores dará:

n. n.

E Z (x..-x.)2 E Z (x - x . ) 2

j j_ = j
m N - m

m Z (n. - 1)
x

Procedendo-se analogamente aos casos anteriores, ob-

ter-se-á:

C2 Z Z (x. . - x.)
SR = 1-1 j-1 ^ i

 = SQR

a2 a2

a qual é ura x c o m (N-m) graus de liberdade e SQR significa

soma dos quadrados dos resíduos.

Desenvolvendo-se as expressões obtidas para as três

maneiras de estimar a variância, prova-se que :
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SQT = SQE + SQR

Em conseqüência, tem-se:

SQT _ SQE SQR_ f (63)

onde cada termo é tuna distribuição de x i respectivamente,

com (N-l), (m-1) e (N-m) graus de liberdade.

Como:

(N-l) = (m-1) + (N-m) , (64)

aplicando-se o teorema de Cochrane, pode-se afirmar que

os x2 são independentes . Assim, o quociente

SQR/(N-m)

(65)

será uma distribuição F com (m-1) e (N-m) graus de liberda-

20 21de e poderá ser usado para testar H '

Deve ser observado que o teste F = —~ é monocaudal

porque, antecipadamente, sabe-se que, se H Q não for verda^

2 2 2 -

deira, S E sera maior do que S R, uma vez que S R e a variari

cia devida a erros aleatórios e So ê a variancia devida a

erros aleatórios e sistemáticos, caso hajam.



APÊNDICE B

PROGRAMA COMPUTACIONAL UTILIZADO

O método dos mínimos quadrados, utilizado,no progra

ma anexo, no ajuste das retas de calibração, impõe,como coii

dição para um melhor resultado, que a soma dos quadrados

das diferenças entre os pontos experimentais e os corres-

pondentes da reta, seja mínima.

Assim desenvolvendo-se essa condição» obteve-se os

coeficientes A e B das retas de calibração, seta pondera-

ção 16:

n 1 r, y. - Z x, Z y.
A = i—i ± i (66)

n E x^ - (E x i )
2

x? E y. - Z x. Z x y
B = -1 ± i ±—± (67)

n Z xf - IZ x±)
2

Os coeficientes A e B do ajuste ponderado foram ob-

tidos analogamente e os fatores de peso foram os inversos

das precisões alcançadas nos cálculos das contagens norma-
~ 17

lizadas de cada solução padrão :

94
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A = £i Wi Xi yi ~ £i Wi *i h Wi yi ( 6 8 )

h Wi Xi " (Si Wi X i ) 2

E. W xf E W y - E W x E W x y
B = —=—=—=—=—=—= =—=—=—±—=—1—i , (69)

Si Wi Xi " (Ei Wi X i ) 2

onde:

W. são os fatores de peso.

Para o cálculo dos W., irapos-se a condição:

E± W± = 1 (70)

Logo, pode-se escrever:

Í71)

onde

C ê uma constante a ser determinada e c são as
yi

precisões das contagens normalizadas de cada solução pa-
°y-i

drao (et, = — ^ ) .

Da última equação, obtem-se



r-

c = (72)

e assim:

W., (73)

Os erros propagados das contagens normalizadas dos

padrões (o ) foram calculados a partir da formula

-
T2

(74)

onde

<rnr é o erro na contagem normalizada do "background"
'BG

e foi obtido através de propagação na fórmula:

BG = K (75)

na qual:

T_p é a quantidade de traços, contados no detector

imerso na solução de HNO? 1:10 e
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TBM ® a <Juantida<3e d e traços, contados no detector

imerso na solução monitora, irradiada juntamen-

te com a solução de HNO3 1:10.

Assim:

ÍS (76)

BM

Os erros dos coeficientes A e B também foram calcu-

lados por propagação de erros e, assim, tem-se :

ÓA (77)

B = +
2 2 -

£< (—) oi + E. {——) <s* Í78)

Entretanto, como, de um modo geral, em determina -

ções quantitativas, uma das variáveis é afetada de erro

desprezível diante do erro da outra, desprezou-se os o
i

perante os o e logo :
yi

C A = ± Í79)
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As concentrações de urânio das soluções desconheci^

das de solos, bem como os respectivos erros, tarcbém foram

calculados pelo programa; conforme já está explicado no Ca

pltulo V, fórmulas (27) e (28).

Com os valores das concentrações das soluções , o

programa calcula as concentrações médias para cada solo e

os erros, através da seguinte seqüência;

N

x = izi , (81)
K N

onde:

xR ê a concentração média de urânio em solução pa-

ra o solo K;

x. . são as concentrações obtidas para cada solução

do solo K;

N é o número total de soluções do solo K e

2 1 N 2
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onde :

a— ê o erro propagado da concentração média de u-
XK

rânio em solução para o solo K.

são os erros propagados das concentrações de u

rânio, obtidas em cada solução do solo K.



i iwmii.iiii.jii

<•

5
o
7
a
Si

a
u
14
15
lo
17
ia
19
üu
<il
ác
Zi
ch
*11J
26
2/

31
J2

L

L-
C
t

C

c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
u
t.

c

* * # # # * * * w * * V * * * * * * * * * * * * * * ç * * *

L i l t ChuuKAfiA ücSTIlMA-i>c Aü CALÜULÜ UU AjUSI t Dfc CURVAS PfcLU
rtcTüüU L)ÜS MINIMUS í̂UAÜKAUüSf ESPfcCi MCAMENTE APL1CAÜ0 AÜ CASÜ üfc

üü. RfcTAS üfc CALIBRACAO PARA A TÉCNICA 0£ TRAÇOS DE
CALUULA TAMüfcN CuNCfcW IKACÜÊJ» üt MAIfcRlAIS FiSSfcíS £M

->ULUCU£:b UtòCUiMhtCiüASf A PAKTIK DAS RETAS DE CAUBKACAU A N T E R Í Ü K -
AJUSTADAS.

NCUKV
M

1K

tíRACAU CUM UU
FATüKES ÜE P£SU

«\Ui1dKU ÜÊ KLTAS A StHtM AJUSTADAS
NUMEKU Üt CUNCENTfiACÜtS DE MAT t RI AL FISSIL»UT1LUA-
DAi> »>AKA A CUNSTKUCAÜ DA H£TA Dt CALIBKACAO
VARIÁVEL DE CÜMTRLLÊ PARA ÜBTENCAU DA RETA DE CALl-

SEM PÜNDERACAU. NA PGNÜHRACAO, OS
SAU AS PRt-ClSUES ÜA OENSiÜADE D£

IKACUS üfc CADA PUNIU USAÜü NA CUNSlKUCAü DA KfcTA DE
CALlttKACAU
I H * 0 - CüM PüftüEKACAU
Lk * 1 - SfcM PUNDfcKACAÜ
VAKlAVtL DE CCNTKÜLb iUc INDICA St Füi USADO
MAIS ML-NITÜRES Dt KfcFtRÊNCIAi PARA A
Üü FLUAU livThORADÜ
-lK * O - HA MAIS DE UM MÜNITüK
NAU uL iULUCuLii CUJAS Cüi«Cur«TKACüLS

UM ÜU
PADRú.NIZACAU

OL M A T L K A I S

1M « U - NAU hA CUNCbNTKACUi:^ Üt «AThKlAS
A StRÈM DtTtKMINAüAS

lhl •= 1 - HA CCiMCbNlKACUES A StRtM ÜtTLRMlNADAS
NUMLKÜ üt êSPcCIES DE SÜU6TAi-iCÍAS, CUJAS CUWCENÍRA-
UUtS üc MAlúRlAS HSStlS tM SüLUCAU

H
O
3



J3
ió
37
3d
39
40
41
4i
43
44
45
4b
47
48
49
50
51
52
53
54
55
5b
57
58
59
60
61
hi
b J
64
65
bo
(»7
OU

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c •
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

NGD

BGK

BGORI

X(I)
(1=1,N)

ACK(I)
( I=1 /N)

HUWiiRC O£ Eát^CIEò DE SUBálANCIAS, CUJAS CONCEKIRA-
CüiSi D£ MATÉRIAS J-ISSEIS UK SOLU'CAG DESEJA-Sfi
DüIERilINAR
NUaEBO TOTAL DE SOLUÇÕES DESCONHECIDAS
TRAÇOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA PARA A PADRONIZA-
ÇÃO DO FLUXO INTEGRADO MO CALCULO DO "BACKGROUND"
TRAÇOS CONTADOS NOS ÜÜIEIÜRÍ.S DAS SOLUÇÕES UTILIZA-
DAS PARA DJSTERÜINACAÜ DO "BACKGROUND"
TRAÇOS CONTADOS NOS HuNIi'ORBS PARA A PADRONIZAÇÃO
DG VLUÍO INTEGRADO ti A ÜETSHHINACAü DO "BACKGROUND"
CONCiüKIRACOEÒ uúi SOúUCÜÜo PADRÕES

TRAÇOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA PAKA A PADR3NIZA-
CAO DO FLUXO INTEGRADO NO CALCULO DAS CONTAGENS
NORMALIZADAS DAK SOLUÇÕES PADRO3S

TORIG(I) - TRAÇOS CONTADOS NOS DETETORES DA£ SOLUCOSS PADRÕES
( #)
TMOIJI(I) - TRAÇOS CONTADOS NOS .MONITORES PAB& A PADRONIZAÇÃO
(I=O,N) DO FLUXO INTEGRADO» NA D2TERHINACA0 DAS CONTAGENS

NORdALIZADAS DAS SOLUÇÕES PADH3ES
ItiGJ(l) - NUKíIRO ÜS SOLUÇÕES Uéi CADA L'SPECIE Oil SUBSIANCIAS,
(I*1 (NGD) CUJAS CONCSUTSACOxIS DE MATERIAIS FISSEIS DESEJA-SU

DE7ERHIHAU
ADK(I) - TRAÇOS UTILIZADOS C3H0 3EFBRBNZIA PARA K PADRONIZA-
(I»1«NTD) CAO DO FLUXO INTEGRADO NO CALGJLO DAS CDNCEHXRAC0E3

DE MATERIAIS f ISSÜIS DAS SOLUCOSS DESCONHECIDAS
ZORIG ( I ) - TRAÇOS CONTADOS NOS DEI4T0R2S DAS SOLUÇÕES COM ZOlt-
( 1 = 1 , NTD) CEiiXU/iCOES Dü MATERIAIS FISSSIS

^MONI(I) - VHkCliS COHT&JJS 'Aúo íÜNlTJSao PARA A
( 1 = 1 , NTD) DO VLVtQ INTEGRADO, NA JETUliXINACAO DAS CONTAGENS

NORMALIZADAS DAS &OLUCOES DESCONHECIDAS



102

Vi i / > <r> o in o ir» o

r-^«MíM

o o o
"" íM *">

•3
09

O
00

3 o

S3
rs
O

ifí iTt IO trt iD tfi
M H M M M M

O O O
• • «

o o o

o

o

ft.
03

Cu
00 «M

ft*
oc 'O

ÍM

-d

as
ri
: >

o

M

O

cs

U
Z H H '-4 «a *-

i - l-M

O O

rs cs

12
íO

o
<s~t
CJ

tj

H
a!
O
ts
ca

SB
O
P3
CS
ia

^^
M
^^
X

O

f-t

at
«a
u

M

u

m

o
«4

ee
«sO

•^

C9
H
as
O
SH

vO

O

(-•
OS

u

r-f

M
SS

o
r-i

O

ÇH
CS

-s
u

—•
ü
Cj

caas
w

O
&t

cs

u

H"

ta
a

•

o»

O
•a!
t-i
CS

o

Ü>
H
SS

oM

•-

O
<s
cs
CJ

*
*
*

M
5! t
O I

*"•* i

O 1
-í i

CS K
-< 4
CJ *

r ••
t VI
• í«3

h O

K O
L

*
*
*

W
t3
•"M

a
es
O
M

õ
ss«c
as
«c£U
1



103

*

o
• s
r-t

*s

o

Oil

-fl

-1
o
a
M
IH

c-

1
M
F<
M
S3
O

O

to

««*
»4í

CO

M
fa

M
O
£-•
35
#^
U

Ul
O

o
M
M

á
P
H

M

)-4

«C •

«a o

i

W
as

to
o
a
M

M

wo
o

o*

w
tn

8
as
«s
u
tn
o

«^
«aí

H

sd
M

f ^

as
• = :

Cu

I

"0

O

a
u

rJ
•V5
O

O

o
IH

«d!

ess
• <

eu .

o
u
w
ss
s
SC
I»J

as
O

?
H
O »

M>
« O
O fr>
~í M

O 53
I M

-os
O M
10 (O

*
it
*
*
*

*
*
*
*
*
4-
#
*

*
*
*
*
*
*
*
•

*
*
*
*
*
*

if

If

*

*

*
*

*

*

*
•
* •

t
*

*

*

*
*
*
*

O
tN
« M

* • *

y

' N

*••

to

O
Í N
• * *

< - ^

53

t5
r H
rz
O
H

^^
o

X

o
•n

I t í
^2
t - l

u'

. -.1

' ^

o
• : ^

* ^ ^

•^j

f j

o

O

o
?s

o

*-»
M
22
O
>3
' .•3 ^

H «
as - .
rj p

«"*•
_ «̂
o o

U O

a» 2!

o ^
Í^J CS

"-•a*x -ts —.
M O
V) .-M

>

1

•

M

• -

t i
• ^
S
cs
O

o
o
o

' o

J~
GO

H

S3
23
O

O
o

H
as
M

z*̂
M
O
Q
«6

m
%

X
i f )

%
^ ^
^ ^
^ ^
\

l

* ^
GO

%
X
•n

rtj

1M
£3
O

tn

JG
CS ^
O •
Cu •<

O
o
o
N

«n
«

(*0
M

II
H
Cu
M

in

03

X
<n
o

m
Su

• II
M
tti

* o

I I

%c
H

X
i n

Cl
H
M

II

•

X
m

n

ii

X
m

_̂

(D

X
m
o

m

li

xs
o
ca
"

U V

M

•
II

H

X

» o
\Hin

«J
as
cs
O
fw

o
o
^*

II -
O II
13 S3
as o

*"

O

Cu
• 3

II

M
»*̂
X

, x

S.
^ ,
«4
3Q
J5
O
Cu

O
O

o

SM
00

II

M

;^
u

X

O

"N

Cu
30

H

1-4
^ ^
t5
M
CS
O
Ç-l

X
tn m

^

OS
O

o

e-i

O
Su.

O
O o
"**!o ]

í T

O

<»

II

^ ^
M
SS
o

X

M

M
CO

«

*—•
M
^^
et
o
M

X

O

O |

ra

H

^J
O

• *

X

* *—
o
*^
Cu
«J

II

W

O
M
CS
o

X
ir» in in vn

C-i
«a

CS
o

o

x:
as
O
Pu

O
o o
tn vO

\

s
cs
otu

O
O
r»ÍM O l í M

s
as
o
CU

o

O

fM

Eu
a>

H

M
S5
O
S
tsi

X
tn

V

se
cs
O
Cb

O
O o
ao t ^

m

o
u

o

p
M I

»

m

«̂«

as
O

o
o

r j
-a

O

a
1-3

—

«^
53
3S
O

O
o
^^

Í 3
M

O
O

to
«s
as

(O
O

•

X

x :
cs

a»

o

« • ^

-s
« ™

* —

t u

•l
•5
U>

•5

CO
m

X
tn

•

m

D

O
ca
as

•
X

as
O
"St.

O

k

• « ^

* •

1 V

OU

n

^^I_I
• • ^

X

X
m
•C

S
CS
0
Cu

O
0 0

ro .. 1

2̂

II

>_«

t»

X
m
\

^g
E
as
O
t u

O

*n

•e
o»

9u

, ^

N

, M
^ ^

u
»ca
a.

X
m
\

O

O
^O
»*»

'J U U O U U O



137
138
139
140
141
142
143
144
145

147
143
149
150
151
152
1S3
154
155
15b
157
153

160
161
162
163
1o i|

1òb
167
1ü8
169
170

3700
3300
3900
4000
4100
4200
4300

10

20

30

40

50

FORMAT(/,5X,•COEFA=',F13. J, 5X, • COKFÜ^ ,M3.Ü)
FOEtiAT(A5X,'SlGA = ' ,?»3 .5 ,5X,«SIGB = ' ,F13 .5 )
FOKMAr(//, 1OX, • CONCZNIiUCAO» ,7X, »DESVIO PADRÃO», 9X, • PIILCISAO')
FOiiMAr</,8X,n3.6,8X,F11.6,8X,iM1..6)
FORMAT(1H1,///,1OX,«AMOSTRAS DESCONHECIDAS»)
FOKMAT{////,10X,«VALORES KEDIOS»)
FOkHAT{1iI1)
LCABT-5
IMPR=ó
IFIM=1
RüADÍLCART^ÚOO) NCUBV
HEAD (LCARP, 1000) N . I I ^ I K J I Í T Í N G D Í N T D
RiíAD (LCAKX, 1100) J1GK,BGOBI ,i3Gliúti
READ(LCA«r, 1100) U ( I ) , I=1 ,S )
WRIXE(IMPH/2000)IFIM
HRXT£(IHPR, 2100) N,IH,IK, IPX, itGD,NTD,BGK,BS0RI,&5H0M
WHIIE(I»PR,2200) (X(I) , 1 = 1 , H)
IF(IK.EQ-0)GO TO 30
DO 20 I=1,N
ACK(I) =QGK
GO TO 40
READ (LCARI,1100) (ACK(I) , I«1 ,N)
WRITE (IM?R,230Üj (ACK (I) , 1*1, N)
READ (LCART, 1100) (TORIG (I) ,1*1,N)
READ(LCART, 1100) (T«OiiI(I) ,X*1,»)
WRITE<iaPR,24U0)(TORI5(I),1-1,N)
WRITE(IMPR,2500)(IMONI(I) ,I«1«M)
lF(IfI.SQ,Ü)GO TO 30
SEAD{LCARf, 1000) {INÜD{ I) , i= 1,NÜD)
'«jRITE(IMPR,2t>00) (INfíD (I) ,1=1 ,ÜGD)
IF(IK. fiQ.O) GO TO 60
DO 50 1=1,NTD
ADK(I)=BGK
GO TO 70 O



171 àO KÍ2<\D(LCÀRT, 110ü) (AUK(I) ,I=1,NTü)
172 WalI£i(IHPHf270ú) (ADK (I) ,1=1 ,MID)
173 70 R£AO(LCAHT# 1100) (SJaiG(I) ,1=1,HTD)
174 READ (LCART,1100) (ZHONI (I) #I=1,NTD)
175 WRITE(IMPR,2800) (ZORIG(I) ,1= 1,NTD)
176 WRITE (IflPB,2900) (ZMOM (I) ,1=1 ,NID)
177 80 IF(IH.liQ.O) WRITE(IMPR, 3000)
17Ü I F ( I W . Ü ; U . 1 ) WRITE tIiIPR,J100)
179 WRITE (IHPii, 3200)
U'u lHi5G*ÍJGK*Ijyül'.I/afi;íüM

(1

184 SHXY=O.
1S5 SWX=O.
186 SWY=0.
187 3WXX=0.
188 SIGA2=0.
189 SIGB2=0.
190 JMED=O
191 IM£D=1
192 C
VJJ C AMOSXfiAS CüNKãCXUAâ
194 C
195 DO 90 1=1,N
196 Y (I)=ACK(I)*?ÜRIÜ(I)/TMONI(1)-TRBG
197 iJlGY{I)=aORT((TOnrG(I) •ACK(I) *ACK(r) /(TMONI(I) *TMüNI (IJ
19fl 1ü(I)/TáONI(I))+álG2iJ0)
Itííi «JO P»ECY(I)*SIüY ( I ) » 1 0 0 . / Y ( I )
200 WBlTE(IHPH,3tt0ü) (Y(I) ,1=1 ,ÍJ)
201 HRITE(IMPK,3500) (SlfiY (I) , 1=1,N)
202 WBI'iE(ItlPBf3600) (PRECY (I) ,1=1 ,N)
203 IF(IH.EQ.O)GO TO 110
20 4 DO 100 1=1,«



2U5
206
207
208
209
210
211
212
213
2 U
215
21b
217
218
219
220
221
222
223
22H
225
22o
227
228
229
230
231

23 J
234
235
236
237

10Ü

110
120

130

140

150

W(I) = 1.
N1=N
GO TO 1<*0
DO 120 1 = 1,N

<LPS0=1./SINPY
DO 130 1=1,N
W{I) =iSPS0/i?R3CY(I)
N1=1
DO 150 1 = 1,N
SWXY=SWXY+W (I) *X (I) *Y ( I )
SWX=SWX+W(I)*X(I)
SWYsS«Y + W(l)*Y ( I )
SVIXX=i>HXX+W(I)*X(I) *X(IJ
COEF=N1*SMXX-SHX*SHX
COKFA= (N1*SWXi-SHJC*SHY)/C0EF
CO£Fa*(SWXX*SiíY-SiíXY»3WX)/COEF
WRITE{IMPR,3700)C0SFA,COEFB
DO 160 X»1,N
DADY=W(I)*(N1*X (I)-SWX)/COEF

16U 3IGB2=SiyB2*D3ÜY»DBÜY*áIGY{I)*aiGY(I)
SIGA*SQKT(STGA2)
SIGB»SQET(SIGB2)
WRITE(IMPR,3800)SIGA,álGB
DO 170 1=1 ,N
S I Ü X { I ) * S ü ú T ( ( S I G i ( I ) * á I G Í (I) •SIGB*3Iui3+ (Y (I)

1SI6A*SIGA/(CO£,FA'CouFA) J /(Cu£r'A*CO£ii; A) )
170 PBECX(I )=SIGX(I )»100 . /X (1)

WRITE(IMPH,39Q0)

-COfiFB)

X F ( I F I . GU TO 210
H
O



2J9 C

c
24 1
242
243
244
24b
246
247

250
251
252
253
2bU
255
256
257
258

260
261
262
263
26 4
26 5
2(>t>

270
271
272

AílOSTRAS DãSCONHECIDÁã

DO 180 1=1,HTD
Y (I) =ADK (I) *20RIG (I) /ZMOKI (I) -TRÜG
X (I) = (V (1) -COEFB) /COEPA
SIGY(I) =SQHT((ZORIG (I) *ADK (I) *ADK (IJ / (ZílOííI (I)

1G ( i) /ÜMONI (I)) +SIG2BG)
3IGX (I) =SÔRT ((SIGY (I) *SIG5f (I) +SIGB*S1GB* (X (I) --0ÜF8) * (X (I) -COSFS)

lSIliA*SlGA/(COEPA*COiifA))/{COi£1A*COSFAi}
180 L>í<SCX(l)sSiGX(Z) *1ÜÜ./X(IJ

JO 20Ü Ia1,HGÜ

i) ) ) • (1.+ZD8I

SIGXM=O.
DO 190 J»I»EÜ,JH£D
XMEÜ=XMED+X(J)

190

COKKEÜ (I) «XHSD/INGD (I)
í31ÒCÜN{I)=Süiir(SIGXH/(

2Ü0 PBSCON (I) =tíIGCüN (I) *100./CON«£O( I)

UU11B(XKPK,3UOÜ) (¥(I) ,1=1,ÍMD)
HRllEtXMPK,35ÚU) (SIGY(I) ,Z»1 ,
HBITE(IKPR,39ÜO)
WRITE (IHPR,4t)00) (X(I) ,SIGX(I)
WRITE(IHPR,42OO)
HE1TB(XHPA«39OÜ)

21Ü
, 1*1 , UQD)

IF(XFXil,LB.NCURV)GU 10 10

atop
ENÜ

o
«o
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