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SUMARIO

jtrui ̂ ~

-gi fiNosto traba-lho, ve-gi ficou se a viabilidade de

aplicação da técnica do registro de traços de fragmentos

de fissão para a determinação do tório natural, tendo em

vista que na literatura sõ são encontradas utilizações des_

ta técnica para a determinação do urânio. Como aplicação

foi medida a concentração de tório no minério do Morro do

Ferro, encontrando-se na amostra analisada (2467 ± 400)ppm

de tõrio.

^Adotou-se o método em solução ("Wet Method") ,

utilizando-se como detector um poli carbonato, com 10 \im de

espessura, fabricado pela Bayer sob o nome comercial du Ma

krofol KG.

A técnica aplicada oferece vantagens na dete£

minação de tõrio em amostras ambientais devido a sua alta

sensibilidade, baixo custo e fácil utilização. (£•£>.)•

Com a determinação da concentração de tõrio no

minério do Morro do Ferro pela técnica de traços de fissão

torna-se, também, possível estudar a migração do tõrio nes_

te morro, por esta técnica. Com isto, uma análise do com

portamento do plutônio geolõgicamente hoktempo, também po

de ser feita desde que seja considerada a analogia plutõ-

nio-tõrio, a qual é sugerida por vários autores.



ABSTRACT

The feasibility to determine thorium concen-

trations by fission track technique in samples of mineral

ore has been demonstrated. To the best-oirH&üTHTnòwkeákpg *""",

^he £fMn literature registers only the application of the

fission track technique to mineral ore in the case where

the fissionable element is uranium. The technique was ap-

plied to determine the thorium concentration of an ore sam

pie from Morro do Ferro, taking advantage of the high tho-

rium to uranium ratio in that mineral. The sample analysed

presented a thorium concentration of 2467+400 mg ThAg ore.

^ The so called v, J method was adopted by using

the Bayer made Makrofol KG 10ym thick, as the detector

foil, immersed in the thorium solution,

The technique is also useful to determine tho-

rium concentrations in environmental samples because of

the following aspects: high sensitivity; fast chemical se-

paration of interfering elements; low cost; and operational
ije.&.y

simplicity. [There is great"tireêre-srt in the knowledge x>f

the thorium concentrations in the Morro do Ferro ore be-

cause it will allow to study the thorium migration through

out geological times in the vicinities of .this hill,. Chenii

cal similarity between thorium and plutonium makes such

studies particularly relevant .J

vi
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Objetivos do Trabalho

Este trabalho tem corno principais objetivos :

(i) Verificar a viabilidade de aplicação da técnica

do registro de traços de fragmentos de fissão pa_

ra determinação do tório natural.

(ii) Aplicar esta técnica pare determinação da concen

tração de tório em amostra superficial do miné-

rio do Morro do Ferro.

1.2 - Histórico

O tõrio é um elemento radioativo descoberto em 1828

por Bérzelius, que assim o chamou em homenagem a um dos deu

ses da mitologia escandinava.

Seu caráter radioativo foi determinado quase ao mes_

mo tempo por G.G. Schmidt, na Alemanha e por Mme. Curie,na

França, em 1898. É um metal de peso atômico 232, peso espe

cifico 11,7 , número atômico 90, meia vida 1,39 x 10- a

nos, fundindo-se a 1750 C e de aspecto semelhante à plati

na.



Por volto de 1900, a indústria alemã desenvolveu um

monopólio quase completo da fabricação de nitrato de tõrio,

utilizando-o sobretudo na fabricação de camisas para Iam

piões a gás ou querosene.

A maior utilização do tõrio atualmente é na fabrica

ção de ligas com magnésio usadas nos foguetes e satélites

artificiais, por suas propriedades de leveza e resistência

ao trabalho em altas temperaturas e a, mudanças bruscas de

temperaturas.

O tõrio é um elemento fértil, isto é, quando bomba£

233
deado por neutrons, transforma-se em Th, elemento alta-

233
mente radioativo, que se transforma em protoactínio, Pa,

233
e que por seu turno transforma-se em 0.

232Th + Xn - 233Th ^ B -, 2 3 3 P a ^ " 6 - , 2 3 3u90 i n n 90 91 P a *" 92 Ü

233

O U é um elemento físsil e a sua utilização como

combustível nos reatores de potência permitira um aprovei^

tamento mais racionai*, dos combustíveis nucleares, deduz in

do não só o custo da energia produzida, como também propor;

cionando um aumento vital nas reservas dos combustíveis nu

cleares. O potencial de utilização do tõrio em reatores,es_

tá sendo reconhecido, e vários programas de pesquisa e d£

senvolvimento vêm sendo conduzidos em todo mundo.

Considera-se que as possibilidades energéticas do



tório, ultrapassam o valor das reservas conhecidas dos com

bustlveis fósseis, levando em conta que 1 Kg de tório pode

rã fornecer a energia equivalente a 20 milhões de kWh.

A técnica da utilização da energia do tório, é con

sideravelmente menos conhecida até o momento que a relati-

va ao uso do urânio, mas, sem dúvida, poderá tomar grande

destaque na produção de energia num futuro próximo.

1 . 3 - 0 Tório no Brasil

0 tõrio foi descoberto no Brasil por Gorceix em 1885,

sob a forma de monazita e xenotínio nos cascalhos diamantí

feros de Minas Gerais e Bahia; logo depois Derby encontrou

monazita nas areias auríferas, e nos produtos de decompôs^

ção das rochas graniticas no Rio de Janeiro. No fim do S£

culo passado, verificou-se a existência de grande quantid£

de de areias monazíticas nas praias do sul da Bahia e do

Espírito Santo1'2.

Posteriormente, pesquisas radioativas promovidas pe_

Io Conselho Nacional de Pesquisas levaram à descoberta de

jazidas de minerais torlferos, em Minas Gerais, como piro

cloro em Araxá, Tapira e Serra Negra; bastnaesita em Poços

de Caldas e em rochas toriferas em Onça ao sul de São João

Del Rei1'2.

Toda a produção brasileira de tõrio e terras raras

provêm da industrialização da monazita, explorada nos depõ



sitos de praia ao longo da costa. Atualmente, as usinas de

extração e concentração pertencem â Nuclemon, e estão loca

lizadas na costa dos estados do Rio de Janeiro e Espirito

Santo.

As reservas de oxido de tõrio no Brasil provêm da mo

nazita, do pirocloro e da bastnaesita. A Tabela 1 , mostra

1 2 3de acordo com a literatura ' ' , as reservas potenciais de

tõrio no Brasil.

TABELA 1 : Reservas potenciais de tõrio no Brasil em tone_

ladas de ThO2.

Ocorrência Minério
Teor Reserva Reserva

Medida Estimada

Grupo Barreiras-ES Monazita

M. Ferro, P .Caldas-MG Bastnaesita

Barreiro, Araxã-MG Pirocloro

Água Zero,Araxá-MG Pirocloro

tepÕsitos Aluviais VbaaLtgL

e em pegmatitos

5% 2250

1 a 2% 35000

0,09% 30000 1200000

0,09% 3000

5%

TOTAIS" 70250

2250

1202250

1.4 - O Tõrio e o Meio Ambiente

Por mais de duas décadas, estudos de radioa t iv idade

no meio ambiente têm sido fe i tos no Bras i l , especialmente.



em áreas de alta radioatividade natural, como por exemplo

na região monazltica de Guarapari, onde no momento a popu

lação permanente, recebe uma dose média de aproximadamente

650 mrem/ano e o nível de radiação externa é da ordem de

2,0 mR/h4'5.

O Morro do Ferro, situado ao sul da cidade de Poços

de Caldas no Estado de Minas Gerais é, também uma dessas

áreas. Possui uma grande variedade de compostos õxidos de

terras raras com fortes percentagens de tõrio e traços de

4
urânio. Uma grande quantidade de tõrio (maior que 10 t) es

tá depositada neste morro, o qual apresenta níveis de ra

diação externa variando de 1,0 mR/h a 3,2 mR/h ' . A super

ficie do Morro do Ferro possui um aspecto agreste e o seu

solo ê pobre para vegetação. No passado, esta área serviu

de laboratório radioecologico de plantas, ratos e escorpjL

5es. Estima-se que a idade deste morro varia aproximadaraen

te entre 60 a 80 milhões de anos ' .

A utilização do combustível nuclear para a produção

de energia é de externa importância para o homem,tendo em

vista a crise político-energética em que se encontra a naio_

ria das nações atualmente. Entretanto, a utilização desta

forma de energia, assim como a de qualquer outra, cria pro

blemas de contaminação e/ou poluição no meio ambiente, o

que justifica um extremo controle e cuidados na sua utili

zação, pois os danos poderão ter seus efeitos propagados

ãs gerações futuras.



Os reatores nucleares após um tempo de operação fo£

mam uma determinada quantidade de produtos de fissão e ou

tros isôtopos radioativos. Por terem grande parte desses

(produtos de fissão e outros isôtopos radioativos)uma neia-

vida longa, faz-se necessário tomar medidas que evitem sua

disseminação no meio ambiente. Um exemplo, é o caso do plu

tônio, o qual é formado nos reatores segundo a reação

238.. . 1 239,, X , 239^ / p 239_
92 U + On "* 92 U ^-* 93^ " 94PU

e possui uma meia-vida de 24000 anos.

Estas medidas de proteção constam do armazenamento

desses materiais, em locais afastados, isolados do contato

ou permanência de pessoas, onde ficarão indefinidamente,es_

perando seu decaimento radioativo.

Atualmente, usam-se minas abandonadas, antigos tú-

neis desativados, ou enterra-se em regiões de desérticas .

De qualquer modo, o problema não está totalmente so

lucionado, pois durante milhares de anos ficará a ameaça

de um escape dos materiais assim armazenados, através do a

taque das intempéries a que estarão sujeitos com o passar

dos anos.

Devido a. grande semelhança química entre o tôrio e o

4plutonio sugerida por alguns autores ,caso seja determinada a



migração natural do tório com o passar dos anos, torna-se

possível prever como deverá migrar o plutõnio no decorrer

desses anos. Assim sendo, estuda-se o depósito de tório do

Morro do Ferro como um modelo de transporte do plutónio a

través do tempo geológico.

Atualmente, este estudo está sendo intensificado ,

uma vez que a quantidade de tório existente neste morro ,

se por semelhança química for suposta em quantidade de plu

tônio, será maior que a quantidade de plutónio produzida

pelos reatores nucleares nos Estados Unidos da América (U.

S.A) até o ano 20504.

1.4 - A Técnica do Registro de Traços de Fragmentos de Fissão

Como conseqüência de estudos dos efeitos das radia-

ções ionizantes vêm sendo criados códigos de segurança, os

quais possuem força de leis de proteção ambiental, onde os

níveis de concentração máxima permissível são fixados, de

maneira a preservar o homem. Para o cumprimento dessas no£

mas, surgiu a necessidade de serem desenvolvidas técnicas

de monitoração altamente sensíveis, de fácil operação r o ü

neira, de baixo custo e que permitam muitas avaliações em

pouco tempo.

A técnica dos detectores de traços de fissão vem sen

do usada em larga escala nos diversos campos da ciência e

6 7 8
da tecnologia devido a sua simplicidade de utilização ' ' .



Os detectores de traços do estado sólido (SSTD) são

materiais isolantes tais como : vidros (pyrex, sodalime ,

etc), cristais minerais (mica, quartzo, etc) , certos plás_

ticos sintéticos (lexan, makrofol, nitrato de celulose ,

9
triafol, etc) e outros , os quais sofrem danos em sua e£

trutura devido ã passagem de partículas fortemente ionizan

tes. A região de danos é quimicamente mais reativa que o

6material nao danificado e recebe o nome de traço .

Dentre os materiais que armazenam traços, os mais

sensíveis a formação dos mesmos são aqueles em que as for

ças de ligação são pequenas. Os polímeros são os materiais

mais sensíveis a formação de traços já que requerem menos

energia para quebrar suas ligações químicas.

Para que os traços sejam apropriadamente armazenados,

o meio deve possuir uma resistividade elétrica mínima de

2000 ft.cm. Portanto, pode-se utilizar a resistividade ele

trica do material para separar os materiais de acordo com

a sua capacidade de armazenamento de traços. A Tabela 2

mostra valores de resistividade elétrica de vários mate-

riais formadores e não formadores de traços.

As principais vantagens de aplicação desses detecto

res são as seguintes : registro permanente das partículas

ionizantes e insensibilidade ã radiação gama. Além dessas,

esses detectores apresentam outras vantagens como : baixo

custo ; alta sensibilidade ; fácil manuseio; existência de



detectores de diferentes sensibilidades, para discriminação

de várias partículas ; capacidade de resistir a enormes do

ses de partículas e etc.6'8'10'11.

Por possuírem baixo background, ou seja, não apre-

sentarem traços fossilizados, os detectores plásticos sin

téticos são mais vantajosos nas determinações quantitati-

vas de materiais fissionãveis8,9

TABELA 2 : Relação de materiais formadores e não formadores
de traços c suas respectivas resistividades elétricas.

Materiais Resistividade(ft.cm)

1. Formadores de Traços

Isolantes : Minerais silicatados

Haletos alcalinos

Vidros isolantes

Polímeros

Semicondutores : MoS

Vidro (V205)

IO6 - IO20

3000 - 25000

2. Não Formadores de Traços

Semicondutores : Ge

Si

Metais Al
Cu
Au
Pt
w
Zn

10 - 2000

10"6-10"4



J.U

Como os fragmentos de fissão , em geral, vêm em con

junto com outros tipos de radiação, existem dificuldades

em sua detecção ; no entanto, é possível escolher detecto-

res que possuam sensibilidade somente a fragmentos de fis_

são, como, por exemplo, o Makrofol KG

Na determinação da concentração de material físsil

pela técnica do registro de traços de fragmentos de fissão

pode-se optar entre dois métodos : q método a seco ("dry

method")6'8'11 e o método em solução ("wet method"?'8'11'12.

No método a seco a amostra, que está em contato com

o detector, é solida. Como a distribuição de traços não é

uniforme , a contagem deve ser feita no detector inteiro ,

o que torna o método inconveniente e demorado.

No método em solução, irradia-se a amostra em solu

ção com o detector de traços imerso no interior da mesma .

A principal vantagem desse método é fornecer uma distribui

ção uniforme de traços no detector. Esta distribuição uni

forme permite a contagem de somente uma pequena área do de

tector, cuja densidade de traços tem um valor significati-

vo, e permite a estimativa do número de traços total em to

da a área exposta do detector. Essa uniformidade permite

também a aplicação da técnica de contagem automática '

vés de um sistema eletrônico de contagens, o que vem a ser

a grande vantagem de aplicação deste método .



11

A Figura 1 mostra as fases do método a seco e do mé

todo a seco e do método em solução.
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Amostra
Sólida

^^^Pulverizaçao ^--v.^

^ m o s t r a ^ ^

Tsira

Método
em

Solução

1
Solubilização

da
Amostra

Imersão do
Detector na

Amostra

Nao

Método
a

seco

Irradiação

Revelação

Contagem

Figura 1 : Fases do método a seco e do método em solução.

L.



CAPÍTULO II

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 - Fundamentos

Imergindo-se um detector de traços que possua sensi-

bilidade apenas para o registro de fragmentos de fissão nu

ma solução na qual o tõrio esteja dissolvido, e submetendo

se o conjunto detector-solução a um fluxo de neutrons rápi^

dos, ocorre a fissão do tõrio. Os fragmentos de fissão, o

riundos dessa fissão induzida, são registrados no detector

sob a forma de traços.

A densidade de traços, provenientes dos fragmentos

de fissão, registrada está relacionada com a concentração

6 8 13
da solução de tõrio pela equação ' '

C N
DT = K -j-2 o f • t (1)

onde :

•DT - Densidade de traços (cm )

K = Constante de proporcionalidade que exprime a

eficiência total de detecção (cm)

C = Concentração de tõrio na solução (g/cra )

N = Número de avogadro

13
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A = Atomo-Grama do tório natural

o f = Seção de choque microscópica de fissão para a

232 2
faixa rápida do Th (era ).

<J> = Fluxo rápido (n.cm , s ) .

t = Tempo de irradiação (s).

Assim sendo, ao submeter uma selução de concentração

conhecida (solução padrão) e uma amostra a uma irradiação

nas mesmas condições (posição, fluxo e tempo de irradiação^

é possível obter a concentração da amostra pela seguinte

6 8
relação ' .

(DT)

a P (DT)

onde :

C , C = Concentrações das soluções amostra e pel

drão respectivamente.

DT , DT = Densidade de traços obtidos nos detecto
a p —

res imersos nas soluções amostra e padrão,

respectivamente.

2.2 - Descrição Geral da Técnica

A seqüência de operação, utilizada no emprego da téç_

nica do registro de traços dos fragmentos de fissão para o

método em solução no caso do tório pode ser descrita da

seguinte maneira '
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a) Preparo das Amostras : As amostras são dissolvi^

das a quente em meio ácido e na solução resultante imerge

se o detector (Makrofol KG com 10 yg de espessura,da Bayer).

b) Irradiação : O conjunto detector-solução é,então,

irradiado sob um fluxo de neutrons compatível com a provã-

vel concentração da amostra.

c) Revelação : Após ser irradiado o detector é reve-

lado em solução de hidróxido de potássio (24%) a 60°C du

rante 10 minutos.

d) Contagem dos Traços : A contagem dos traços é fei^

ta, automaticamente/ através de uma câmara de descarga.

Tendo em vista que o número de traços contados no d£

tector é proporcional a quantidade de tõrio das soluções ,

obtém-se , então, as concentrações procuradas.

2.3 - Preparo das Amostras

O minério do Morro do Ferro é um fluorcarbonato de

metais do grupo do cério contendo tõrio e urânio .

O objetivo principal, no preparo de soluções das a

mostras deste minério, é solubilizar a maior quantidade de

tõrio existente em cada amostra.

Para atingir esta solubilização, inicialmente pulve
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riza-se uma alíquota deste minério. Desta são tomadas 3,3

gramas, tendo em.vista que quantidades de minério acima

destas dificultam o processo de solubilização. Esta quan

tidade e, então, colocada em estufa a 100 C, durante 35

horas, com a finalidade de eliminar a umidade, e assim ob

ter a constância de peso. O minério após resfriado, é a

berto a quente (aproximadamente 60 C) com ácido fluorídri^

co concentrado levando-o quase a secura (esta abertura se

repete por mais duas vezes). Em seguida, faz-se um novo a

taque a quente com ácido nltrico concentrado, também, le_

vando-o quase a secura (este ataque se repete também por

mais duas vezes, com o objetivo de eliminar todo o HF pre

sente). Faz-se a retomada da amostra resultante com solu

ção de ácido nltrico na proporção volumétrica de l:10.Fa£

se a filtragem dessa solução em papel de filtro (marca E

derol, n9 4, com 9 cm de diâmetro) abandonando-se o resíL

duo. Leva-se a solução resultante da filtragem ao banho

de areia, visando diminuir seu volume, e essa solução fjL

nal ê, então, colocada num balão de 100 ml, complementan

14
do-se o volume com ácido nltrico na proporção volumétrica

de 1:10.

As amostras são dissolvidas em meio ácido, tendo em

vista que neste meio os elementos flsseis presentes não

tendem a formar radiocoloides, com alta atividade de ad

— 8
sorção nas paredes de recipientes .

O pH das soluções verificado (pelo indicador univer



sal da Merck) é menor que 1.

Todas as pesagens são realizadas, em balança de sen

I sibilidade até 0,1 mg, localizada num ambiente onde a tem

peratura ê controlada.

As demais soluções (padrões e monitoras) são prepa-
'i

i radas a partir do nitrato de tório P.A. 0 tório presente

I é dissolvido com ácido nítrico, na proporção volumêtrica de

I _

1:10 , preparando-se , então , soluções de referencia de

2g Th/Jl. Todas as outras soluções para o levantamento da

curva de calibração e testes," são preparadas por diluição

a partir destas soluções de referência.

2.4 - Irradiação

Os conjuntos detector-soluções são, então,irradiados

sob um fluxo de neutrons compatível com as prováveis con

centrações das amostras. Esse fluxo deve ser capaz de pro

duzir uma densidade de traços no detector, compatível com

• uma boa estatística. A irradiação de uma amostra pode ser

feita em qualquer fonte de neutrons, entretanto, para bai

xas concentrações de materiais físseis, se faz necessário

um fluxo de neutrons elevado, para que se obtenha uma boa

estatística, num curto tempo de irradiação. Em tais situa

ções, o uso de reatores é mais freqüente.

As irradiações necessárias para a realização deste

trabalho foram feitas no reator IEA-Rl, do Instituto de



Pesquisas Energéticas e Nucleares.

O IEA-R1 ê um reator de pesquisa do tipo piscina,com

uma potência nominal de 5 MW, operando normalmente a 2 MW.

- 1 2 - 2 -1
0 fluxo rápido e da ordem de 1,2 x 10 neutrons.cm . s

e a razão de cádmio igual a 5,3. Na Figura 2 pode ser ob

servada a disposição dos elementos combustíveis no reator.

A posição escolhida para as irradiações é a G.I. (Guia

de Irradiação) devido principalmente ao espaço disponível

para as amostras. Para chegar até a G.I. , todo o material

a ser irradiado desce pela piscina do reator num invólucro

perfurado de alumínio, o qual tem capacidade para dois con

juntos detector-solução e cuja única função é transportar

os conjuntos até a posição de irradiação.

Num reator o fluxo de neutrons varia com o tempo, as_

sim sendo, se faz necessária a monitoração deste fluxo pa

ra todas as irradiações. Neste trabalho a monitoração do

fluxo foi feita também pela técnica do registro de traços

dos fragmentos de fissão, utilizando-se soluções de tõrio

com concentração de 0,6 g Th/£ , irradiadas simultaneamen

te com as soluções (amostras e padrões).

As vantagens mais importantes oferecidas por essa té£

nica de monitoração são as seguintes ' :

- todos os monitores podem ser revelados simultânea^
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mente e, sendo assim, os erros provenientes da rc-

serão semelhantes ;

- ê uma medida permanente, podando com isso r-'r C O H

ferida ou usada, quando necessário ;

- o material e os equipamentos necessários sã-'os nES-

mos utilizados no desenvolvimento do trabalho.

Por ser o minério do Morro do F<?rro um f luorv ̂>

to de metais do grupo do cério, conter.do tório e

quando se irradiam soluções amostras '.'este minério <lVim rea-

tor, devido ao espectro de neutrons presente

torna-se, então, necessário que se lev» em consider*".'**0 ã

lém da fissão rápida do Th (af = 0,078 barns)
15, «* f iS

238 6 — —
são rápida do U (o^ = 0,56 barns) .-̂em como a fi?°-̂ ° t e £

235 • 6
mica do U (a_ = 579 barns) presents. Os traços P r o v£

nientes das fissões do urânio são descontados por me'° ^ e

irradiações com e sem cãdmio.

O método utilizado para verific£-,ão da influên»
:ia d o

urânio, está descrito abaixo :

Inicialmente preparam-se n amost.-as de uma sc

de urânio de concentração conhecida. Fíz-se a irradiaç13'0 d e £

sas amostras com e sem cãdmio. Na irrac^ação sem cádit':/3 *

obtém-se N. traços provenientes da fistJio do 2 3 8 O e õ" ^

Assim :



235N

Na irradiação com cãdmio obtém-se N? traços proveni-

238 I
entes da fissão do U, pois o cadmio absorve os neutrons

térmicos devido a sua alta seção de choque nessa região

com corte em aproximadamente 0,4 eV ,com isto, as fissões

235
térmicas do U são eliminadas. Assim

2 3 8N

A diferença N. - N é igual ao número de traços pror-

235
duzidos pelo U. Assim ;

2 3 5N

A razão entre o número de traços produzidos numa ir

radiação sem cãdmio (R, ) e a diferença N. - N- resulta num

238fator f que da a relação entre o numero de traços pelo ü

235 - •

e o U. Supondo-se a mesma razão isotopica e as mesmas

condições de irradiação esse fator é constante para o el£

mento urânio. Assim ;

Nl _ 2 3 5N +
 2 3 8N = , +

 2 3 8N
Nl " N2 2 3 5N 2 3 5N

2 3 8N N1 2 3 8

235" = N - N " 1 = f •'. f = ^
^"N Nl 2



Na irradiação sem cãdmio de uma solução amostra do

minério do Morro do Ferro, obtém-se Kl traços provenientes

edas fissões do 2 3 5U , 2 3 8ü e do 232Th , assim ;

N. = 235N + 238N + 232N

Na irradiação com cãdmio dessa solução do minério,ob

•» 238
tem-se Ni traços provenientes das fissões do ü e do
232

Th. Assim ;

238., . 232.

A diferença N£ - N£ é igual ao número de t raços pro
235duzidos pelo U presente na solução. Assim ;

N í " N2 =

2 2 H .-. f .
N

238 232
Entretanto, NI = N + N , logo, o número de tra

ços produzidos pela fissão do tório numa irradiação com

cãdmio é

2 3 2N = »• - £ . 2 3 5N

Sendo assim, todas as soluções amostras do minério

são irradiadas com cãdmio. As soluções amostras, as solu-

ções padrões bem como as soluções monitoras, antes de serem



irradiadas, são colocadas em recipientes de poliestireno ,

com dimensões externas de 6,0 centímetros de diâmetro por

5,0 cm de altura. Escolheu-se o poliestireno por não rea

/ 8 9
gir quimicamente com soluções ácidas ' . A Figura 3 mostra

um dos recipientes de poliestireno utilizado para as irrji

diações da amostra.

O detector Makrofol KG com 10 jjia de espessura é uti

lizado em forma de fita com dimensões de 22 cm x 2,1 cm e

fixado com clorofôrmio em um suporte de lucita e o conjun

to, imerso na solução de interesse. O arranjo suporte-dete£

tor pode ser observado na Figura 4.

0 arranjo suporte-detector, quando colocado no reci^

piente de poliestireno, permite que este "fique com um volii

me útil, de 50 ml.

Esse arranjo (suporte-detector) tem por finalidade

fornecer uma maior área de contato entre a solução e o d£

tector e, também, possibilitar um melhor controle geometry

co, dando seis áreas de contagem de traços num único arran

jo. A área total do detector exposta a solução é de 46,2

cm .

2.5 - Revelação

A revelação do detector consiste de um ataque quínú

co adequado a esse material. A solução de hidróxido de po_

tássio ataca, preferencialmente, as regiões do material
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Figura 3 : Recipiente de poliestireno utilizado na irradia

ção.
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Figura 4 : Arranjo de irradiação que fica imerso na sol\ação:

suporte de lucita e detector (fita de Makrofol KG).

i



onde originariamente ocorreram danos, provocados pelos

fragmentos de fissão, ampliando-os e tornando-os visiveis

num microscópico óptico comupi. Sabe-se que o diâmetro dos

traços produzidos pelos fragmentos de fissão é inferior

~ 8
0,005 pm antes da ampliação e 0,4 ym apôs esta ampliação .

A fim de que se obtenha reprodutibilidade na revela-

ção, ê importante que se faça o controle do tempo e da tem

peratura de revelação, bem como da concentração do reagen

te químico revelador '

Os arranjos (suporte-detector), após irradiados, são

retirados dos recipientes de poliestireno, lavados com água

destilada e secos ao ar livre. Os arranjos de uma série de

irradiações, apôs estarem secos, são colocados no interior

de um cesto de plástico perfurado. A Figura 5 mostra os ar

ranjos no interior do cesto de plástico perfurado.

A revelação é realizada a quente, utilizando-se para

tanto um banho termostãtico, Figura 6; no qual é possível

controlar a temperatura dentro de um intervalo de ± 0,2°C.

A faixa de temperatura do instrumento utilizado para o ba

nho cobre temperaturas de -35°C a +100°C.

A temperatura de revelação é constante e igual a 60°C

0 tempo de revelação ê de 10 minutos contados num cronome

tro (± 0,15). Os arranjos são revelados em solução de hidro

xido de potássio (KOH) com concentração de 24%.

i
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Figura 5 : Arranjos (suporte-detector) no interior do ce£

to de plástico perfurado.



Figura 6 : Banho termostático utilizado para a revelação dos
detectores.'



Após o término da revelação, com a finalidade de neu

tral izar o excesso de base (KOH) , imergem-se os arranjos

era solução de ácido nítrioo nk proporção volumétrica de 1:10.

Em seguida esses arranjos sao lavados com água destilada e
Q

secos a temperatura ambiente .

2.6 - Contagem dos Traços

Após a revelação, os traços dos fragmentos de fissão,

registrados no Makrofol, são contados numa Câmara de Des_

carga Automática , Figura 7.

Coloca-se o detector revelado entre duas placas con

dutoras de Mylar aluminizado. Deste modo, quando a altateri

são é aplicada, uma descarga (centelha) passa através de

um dos buracos (traços) do dielétrico (detector) evaporaii

do o alumínio naquele ponto. 0 capacitor, então, se descar

rega e apaga a centelha. Quando o capacitor é recarregado

uma segunda centelha não passa através do mesmo traço,pois

naquele ponto o alumínio já evaporou e o circuito ficou a

berto. Desta forma a centelha passa por todos os buracos

até que a descarga termine. Na Figura 8 está esquematizado o

circuito eletrônico que é utilizado na câmara.

Com o objetivo de romper completamente o detector a

través dos traços originais, aplica-se uma tensão de 1300

volts por 30 segundos '•

Esta operação é repetida por três vezes, trocando-se
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" ' WJJ'yy1.1 •? Jj'T**1

Figura 7 : Câmara de descarga utilizada para contagem dos

traços de fissão.
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Figura 8 : Circuito eletrônico utilizado na câmara de

carga.



sempre o Mylar aluminizado e sendo usualmente chamada de a

bertura do detector.

A contagem dos traços registrados no detector é

ta a 600 Volts6.

Para que seja obtida uma boa reprodutibilidade na con

tagem dos traços é fundamental que seja evitado oclusão. de

ar entre eletrodos e que não haja variação da área do d£

tector a ser contada e que não ocorra enrugamentos no de_

tector, quando as áreas detectoras são retiradas dos supo£

tes de lucita.

Visando a minimizar os erros sistemáticos ds leitura ,

cujas fontes principais são o mau contato entre o detector

e os eletrodos, defeitos no Mylar aluminizado e descuidos

durante a operação, faz-se para cada uma das seis áreas de

cada detector várias contagens, conforme a reprodutibilida

de obtida, sendo o resultado final de cada área a média

aritmética dessas contagens. O número de traços contados

num detector (seis áreas) é igual a soma dos traços obti-

dos em cada área.

A área a ser contada é delimitada por uma "máscara" de

Makrofol KG com 30 ym de espessura, com uma área de èxposi^

ção de 2,54 cm , a qual discrimina a região do detector ess

colhida para contagem dos traços. Portanto , como se tem

seis regiões disponíveis para contagem, ter-se-á para cada



2
detector urn total de 15,2 cm de area de contagem.

Esse processo de contagem é bastante rápido, reprodu

tível e simples. Utiliza apenas um circuito formador de puL

so RC, uma fonte de alta tensão, um contador e um amplify

cador. Na Figura 9 observa-se diagrama de blocos do sist£

ma de contagem utilizado.

A utilização do amplificador, para a realização das

contagens, se faz necessária, tendo"em vista a discrimina-

ção interna no contador de pulso utilizado. A altura do

pulso, na saída da câmara, é de 0,25 volts e na saída do

amplificador a altura desse pulso passa a ser de 10 volts.
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Figura 9 : Diagrama de blocos do sistema de contagem

zado.



CAPITULO III

CALIBRAÇÃO DOS DETECTORES

3.1 - Verificação da Influência do Minério no Meio de Irra

diação

• Submetendo-se o minério do Morro do Ferro a um ata-

que químico,poderá ocorrer não só a solubilização de el£

mentos fissionáveis como também a de elementos absorvedo

res de neutrons eventualmente presentes.

Fez-se um teste com a finalidade de verificar se exis

te necessidade ou não das soluções padrões conterem estes

elementos solubilizados, trndo em vista que tais elementos

provocam uma alteração sensível no livre caminho médio dos

neutrons, bem como no alcance dos fragmentos de fissão produzidos.

De modo a constatar a ocorrência ou não do efeito a

cima citado, irradiou-se soluções padrões de nitrato de tp_

rio e soluções de amostras do minério com e sem contamina

ções de tôrio. Comparou-se a diferença das contagens obt:L

das das soluções amostras de minério (com e sem contamina

ção) com as contagens obtidas das soluções padrões, visan

do verificar se o número de traços resultante dessa dife-

rença era igual ao número de traços resultante das soluções

padrões, no nível de. confiança desejado (95%) . Para tal ,

fez-se uma análise estatística das médias dos resultados

34
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obtidos.

Os valores das contagens obtidas nestas irradiações

encontram-se nas Tabelas 3, 4 e 5.

TABELA 3 : Traços contados nos detectores das soluções pa

drões (P) de nitrato de tõrio.

TABELA 4 : Traços contados nos detectores das soluções de

amostras (A) de minério. .

Solução Padrão

. IP

2P

3P

4P

Concentração
(ppm)

200

200

300

300

Contados

5034

4601

7134

7575

•

Traços
Normalizados

3702

3589

5170

5284

Solução
Amostra

IA '

2A

3A

4A

Traços
Contados

14100

14402

18774

16048

Traços
Normalizados

8369

8630

9589

9222
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TABELA 5 : Traços contados nos detcctores das soluções con

taminadas (C) de amostras de minério.

Solução
Contaminada

1C

2C

3C

4C

Contaminação
(ppm)

200

200

300

300

Traços
Contados

15415

14971

14485

14200

Traços
Normalizados

12124

12191

14060

13987

A diferença das contagens obtidas (Tabela 6) das so

luções de amostras do minério contaminadas (Tabela 4) com

as contagens obtidas das soluções de amostras do minério

sem contaminação (Tabela 3), corresponde as contaminações

de 200 ppm e 300 ppm efetuadas nessas soluções.

Essas soluções de amostras do minério foram contanü

nadas com 200 ppm e 300 ppm de tõrio, tendo em vista que o

numero de traços obtido , com contaminações menores que 200

ppm de tõrio nestas soluções, não é estatisticamente signi^

ficativo.

0 número de traços contado foi obtido,contando-se as

2
seis areas de cada detector (cada area com 2,54 cm ) .
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TABELA. 6 : Diferença das contagens obtidas das soluções

da amostra do minério contaminadas com as contagens

das das soluções da amostra do minério sem contaminação

Solução Traços Solução Traços Diferença
Contaminada (C) Normalizados Amostra (A) Normalizados (C-A)

1C

2C

3C

4C

12124

12191

14060

13987

IA

2A

3A

4A

8369

8630

9589

9222

3755

3561

4471

4765

As contagens dos traços normalizados foram obtidas

por meio da relação :

L0 T
n - T,

m
RF

(3)

onde :

m

traços normalizados da amostra n.

fator de normalização.

traços da amostra n.

- traços do monitor da amostra n.

traços da radiação de fundo.
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O valor de To na relação (3) é igual a(11149±106) ,

que corresponde ao número de traços do monitor de referên

cia. A normalização é feita, em todos os detectores conta

dos, visando colocar todos os detectores nas mesmas condi^

ções de irradiação (posição, fluxo de neutrons e tempo) e

com isto minimizar os erros provenientes das irradiações.

Na determinação da radiação de fundo,utilizou-se uma

solução de ácido nítrico na proporção, volumétrica de 1:10,

a qual foi submetida as mesmas condições de irradiação que

as demais soluções em estudo. O número de traços normaliza^

dos dessa radiação de fundo foi (5±2). Esse valor, por não

apresentar significado estatístico, foi desprezado.

A comparação das médias dos resultados obtidos para

cada caso (diferenças e padrões), foi feita pela análise

17 -
da varianciã . Para efetuar esta operação, foi necessário ,

inicial.-iente, verificar se as variâncias de cada caso eram

8 17
estatisticamente iguais '

As variâncias dos resultados de cada caso foram

culadas pela fórmula

— 2
-2 _ - ii i (4)

onde :

S. ê uma estimativa dos resultados obtidos para o

caso i ;
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x.. são as contagens (já normalizadas) do caso i

x. é a média aritmética das contagens, obtidas no

caso i ;

n. é o número de determinações feitas para o caso i.

Os resultados foram :

Is?) Com 200 ppm de tório

S 2
p ) = 6384,5 e = 2888,0

ÍP)
EXP

(C-A)

FEXP * 2 < 2 1

29) Com 300 ppm de tório

(5)

6498,0 43218,0

EXP
'(C-A)

!(P)

FEXP= 6' 6 5 (6)

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

18
de confiança de 95% (teste bi-cauda) é o seguinte :

FTAB " F0,05 (1.1) = 6 4 7 ' 8

i
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Como os F P V B < Pm,o , tem-se que as variãncia,s pa
CtJUr JLiVtJ —

ra cada um dos casos são estatisticamente iguais, no nível

de confiança de 95%.

Jã que as variãncias eram estatisticamente iguais ,

tornou-se possível fazer a comparação das médias pela aná

lise da variância. Para esta comparação aplicou-se o meto

do da determinação da Variância Produzida por um Onico Fa_

tor17.

A hipótese formulada foi que todas as análises efe

tuadas para o caso i pertencem a una mesma população.

As tabelas 7 e 8, sinterizam os cálculos efetuados ,

onde :

N = número total de resultados

T. - soma dos resultados do caso i

T - soma de todos os resultados

x.. = resultados do caso i

n. = número de contagens determinadas para o caso

i

x. = média obtida para cada caso

SQE = soma dos quadrados entre as amostras

SQR = soma dos quadrados dos resíduos

SQT = soma dos quadrados totais
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TABELA 7 : Verificação da influência de elementos absorve-

dores de neutrons no meio de irradiação nas diferenças das

contagens normalizadas (com 200 ppm).

««—*- v%r *%^
1
2

Ti

E x 2

ij/ni

*i

SCE = E

SQR = E

SQT = E
i

3702
3589

7291

26585725

26579341

. 3645,5

T 2 / ^ - T2/**

E x2. - E T̂ /n..

Z x?. - T2/^ =
j iD

3485
3561

7046

24825946

24823058

3523

= 15006,25

= 9272,5

24278,75

ni = 2
N = 4

T = 14377

E E x2='51411671
i j 1J

E 1^/^= 51402399

T2/tt = 51387392

" 1 5 0 0 6 ' 2 5 = ^ =4636,25 F,EXP C2
SR
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TABELA 8 i Verificação da influência de elementos absorve-

dores de neutrons no meio de irradiação nas diferenças das

contagens normalizadas (com 300 ppra).

Determinações

E
i

i

SÇE ;

S Q R •

S Q T ••

1

2

T i

1*
/ n .

= E
i

= E
i

= E
i

Z
j

E
j

Padrão
(P)

5170

5284

10454

54649556

54643058

5227

v — T tv /r\
13 i i i

Diferença
(C-A)

4471

4765

9236

42695066

42651848

4618

= 370871

= 49716

= 420597

E
i

tf

n . = 2

N = 4

T = 19690

E x2.=97344622
j 1 3

T2/ni=97294906

}'/N - 96924025

370881 R = 24858 EXP

,2
= % = 15
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O valor de F tabelado para os dois casos no nível de

95% (teste bi-caudal) com (m-1) e (N-m) graus de liberdade

18
é o seguinte :

FTAB * F0,05(l,2) * 3 8' 5 1

Como F _ < F T A B , observou-se que as médias eram

estatisticamente iguais (no nível de confiança de 95%).

Após esta comparação provou-se que a quantidade de <e

lementos capazes de mascarar os -resultados obtidos era des_

prezlvel, e assim sendo, concluiu-se que não havia necessi^

dade das soluções padrões da curva de calibração conterem

minério solubilizado.

3.2 - Construção da Curva de Calibração

Com a finalidade de determinar a concentração de to

rio nas soluções de amostras do minério, ccrsfcruiu-se uma

curva de calibração (traços x concentração).

A partir de uma solução padrão de 2000 ppm de nitra

to de tório prepararam-se oito soluções, com a concentra

ção de tor'io, variando de 50 ppm a 225 ppm , com intervalo

de 25 ppm de tório entre pontos consecutivos.

Os resultados obtidos nos detectores das soluções pa

drões estão na Tabela 9.
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TABELA 9

drões.

: Traços contados nos detectores das soluções pa

Solução
Padrão

IP

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

Concentração
ppra

50

75

100

125

150

175

200

225

Traços
Contados

1893

2544

2985

4554

6147

7137

7452

7774

Traços
Normalizados

1010

1275

1685

2188

2654

2923

3406

3600

A faixa de concentração escolhida para a curva de

calibração foi baseada em dados preliminares provenientes

de irradiações-teste, as quais forneceram a ordem de gran

deza das concentrações de tõrio nas soluções de amostras

do minério.

Com a finalidade de constatar a viabilidade da téc

nica empregada, verificou-se a linearidade da curva de ca

libração, utilizando-se a estimativa do coeficiente decor
Q

relação :

n Z
r =

y/[n E x* --<Z x.)2] [n Z y\ -
(7)

(E



onde : . •

r = estimativa do coeficiente de correlação ;

x. = concentrações de tõrio em cada padrão utiliza

do para a obtenção da curva de calibração;

y. = contagens dos traços normalizados relatrros aos

xi ;

n = número de soluções padrões usadas na obtenção

da curva de calibração.

O valor de r calculado para a curva de calibração

foi :

r = 0,996

Como este valor ê bastante próximo da unidade, pode

se afirmar que a melhor relação entre os x. e os, y. da cur

va é linear. Deste modo, fica então comprovado que a te£

nica pode ser aplicada ao tõrio, na faixa de concentração de

50 a 225 ppm.

O ajuste da qurva ê feito através da utilização do mé:
o

todo dos mínimos quadrados

Os coeficientes A e B da reta de calibração (y=.Ax+

+ B) e os respectivos erros foram calculados pelas equa-

- 8,18çoes :



A .=

B =

n E x± y± - E x± E

n E x* - (E x i )
2

E x± E yi - E

n E xj - (E XjL)

(8)

(9)

°A - *
/ v Í3A , 2 „ 2

V zi (^I) %
(10)

I f>

(11)

onde

Os resultados obtidos foram :

A = 15,7 ± 0,3

B = 184 ± 33

A reta de calibraçao está representada na Figura 10:
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS E CONCLUSÕES

4.1 - Determinação da Concentração de Tõrio na Amostra do

Minério Analisado.

Para a determinação da concentração de tório no mine

rio do Morro do Ferro pela técnica do registro de traços

de fragmentos de fissão, é necessário que se desconte a in

fluência do urânio (este desconto ê feito pelo método já

descrito no Capitulo II). Para isso, tomou-se inicialmente

cinco amostras (de 3,0 gramas cada) deste minério e com ca

da uma destas preparou-se 100 ml de solução. Irradiou-se î

nicialmente 50 ml de cada uma destas soluções, por 30 se-

gundos, com revestimento de cádmio, visando eliminar as fis_

soes térmicas.'A seguir, irradiou-se os 50 ml restantes de

cada solução sem revestimento de cádmio.

Os resultados dessas irradiações encontram-se nas Ta

belas 10 e 11.

- 232.De posse destes resultados, utilizou-se a relação w=
235

= NI - f N e obteve-se o numero de traços produzidos p£

Ia fissão do tório nas soluções de amostras do minério, ir

radiadas.

Os resultados obtidos estão apresentados na labela 1Z

48
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TABELA 10 : Traços contados nos detectores das soluções de

amostras do. minério, nas irradiações com revestimento de

cãdmio.

Solução Amostra Traços Contados Traços Normalizados

IA

2A

3A

4A

5A

2651

3431

3424

3458

2568

2424

2424

2414

2404

2568

TABELA 11 : Traços contados nos debectores das soluções de

amostras do minério, nas irradiações sem revestimento de

cãdmio.

Solução Amostra Traços Contados Traços, Normalizados

IA

2A

3A

4A .

5A

14100

14282

14402

13286

16048

8639

8674

8630

8645

9222
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TABELA 12 : Número de traços produzidos pela fissão do to

rio nas soluções de amostras do minério.

Solução Amostra Traços produzidos pela
fissão do tõrio.

IA

2A

3A

4A

5A

1336

1330

1326

1311

1403

0 fator f que fornece a razão entre o número de tra

238 233
ços produzido pelo U ( N) e o número de traços produ

235 235
zidos pelo ü ( N) e constante, como ja foi visto ante

19
riormente, e igual a 0,1751.

A concentração de tõrio em cada uma das soluções bem

como os respectivos erros propagados foram determinados pe_

Ias relações abaixo.

- B
A

(13)

'B
(14)

onde :
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0 é o erro propagado no cálculo das concentrações

Os resultados obtidos nas determinações das concen-

trações de tõrio nas soluções analisadas, bem como os er

ros propagados nessas determinações, podem ser vistos na

Tabela 13.

TABELA 13 : Concentração de tório de cada uma das solu

ções de amostras do minério analisadas.

Solução Amostra Concentração de tório em ppra

IA

2A

3A

4A

5A

73 ± 5

73 ± 5

73 ±5

72 + 4

78 ± 5

A concentração média de tõrio na solução foi então

determinada para o nível de confiança de 95%. Ò resultado

obtido encontra-se na Tabela 14.

OBS.: Na Tabela 14, a letra t , representa o fator ds Student

e seu valor consta na literatura
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TABELA 14

da.

Concentração média de tõrio na solução analisa

Erro

t(6;0

X ± t

Média

Propagado

,05)

.s

X

S

74

= 2,45

74 + 12

De acordo com a literatura ' , o processo químico

utilizado, para o preparo da amostra, é altamente eficien-

te, solubilizando praticamente todo o tório da amostra.

Portanto, fazendo-se a hipótese de que • todo tõrio pre_

sente tenha sido totalmente solubilizado, assim :

74 pp. - soluço - 74

74 mg Th - 7,4 mg Th
1000 ml 0,03 g minerio/ml 3g de minério

mq

1 kg minério
= 2467 ppm Th
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Obteve-se para concentração dessa amostra (2467 ± 400) ppm

Th.

A hipótese acima foi feita, baseando-se, inicialmen-

te, na literatura ' e também no fato que os resíduos das

soluções, que foram enviados ao Instituto de Pesquisas E

nergéticas e Nucleares para análise, não puderam ser anali^

sados, por serem em quantidades desprezíveis.

4.2 - Comentários Finais e Conclusões

Os resultados obtidos, mostram a viabilidade de apli

cação da técnica do registro de traços de fragmentos defis_

são para determinação do tório natural, tendo em vista que

até então, só se tinha utilizado esta técnica para determi

nação do urânio. Após essa verificação , aplicou-se esta

técnica para determinação da concentração de tório no

rio do Morro do Ferro.

Para demonstrar a viabilidade de aplicação desta téc

nica para determinação de tõrio, verificou-se a linearida

de da curva de calibração (conforme já descrito no Capltia

Io III).

A concentração de tõrio em amostra de minério do Mor

ro do Ferro foi calculada com uma precisão de 16%. De açor

22

do com a literatura , o erro total conseguido em análises

quantitativas esta dividido em três categorias : excelente

(erro total < 25%), aceitável (25% < erro total <' 50%) e
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inaceitável (erro total > 50%). Sabe-se que o erro total ê

a soma da precisão com a exatidão da técnica. Neste traba

lho, a exatidão da técnica aplicada não foi calculada,pois ;
í

para este cálculo, amostras padrões deste minério seriam ne

cessãrias. Entretanto, a exatidão da técnica de traços já .

13- 19
foi calculada em outras aplicações ' . Admitindo que nes

te trabalho a exatidão da técnica aplicada seja igual aqu£

19 -
Ia da literatura , tem-se que o erro total da técnica e

de 27%, que é considerado aceitável.

Todavia, o erro total, ou seja, a precisão poderia ter

sido melhor caso, ao invés de se aplicar o método descrito

no Capitulo II para a separação do tõrio do urânio, fosse

feita uma separação química destes elementos. Neste traba

lho, inicialmente, tentou-se fazer a separação química deíj

tes elementos por meio de uma coluna de alumina, o que não

foi possível, tendo em vista a composição do minério do

Morro do Ferro, o qual possui macro quantidades de tõrio e

micro quantidades de urânio. Em seguida, alguns outros me

todos de separação química foram tentados mas não houve e

xito. Assim sendo, após consultas a literatura ' ' ' ,

chegou-se a conclusão que não existe nenhum processo de se

paração química em operação rotineira no Brasil capaz de

separar macro quantidades de tõrio de micro quantidades de

urânio. Por isto então, utilizou-se um processo físico, i£

radiações com e sem cãdmio, para descontar a influência do

urânio ria amostra.
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O problema da decomposição final de rejeitos radioa

tivos não-tem ainda uma solução definitiva, e tem que ser

examinado com grande cuidado, já que, como desenvolvimen

to das atividades nucleares em todo mundo, estão aumentan

do aceleradamente as quantidades de rejeitos produzidos ,

26 • ~

os quais deverão ser armazenados . Com a determinação da

concentração de tório em amostra de minério do Morro do

Ferro, conclui-se que é possível verificar a migração do

tório, neste morro, através da técnica do registro de tra

ços de fragmentos de fissão. Assim sendo, torna-se também

possível verificar o comportamento do plutônio, geológica

mente no tempo, quando de sua deposição final. Este estu

do é de extrema importância, tendo em vista que as solu

ções sugeridas até o momento são de execução altamente im

prováveis, ou não dão garantias de que haverá perigos pos_
- 26

teriores de contaminação ecológica

Por ser a técnica de traços de fissão de boa sensi^

bilidade, de baixo custo e de fácil operação, conclui-se

também que ela pode ser aplicada para determinação de to

rio no meio ambiente uma vez que no ambiente as concentra

çÕes de tório e urânio são da mesma ordem de grandeza e ,

assim sendo, é possível fazer a separação química desses

elementos.
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