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SUMARIO

J)
Nesta trabalhe ^demonstrou-se a viabilidade de aplica

ção da técnica de registro de traços de fragmentos de fis_

são para a determinação de urânio em cinzas de carvão.

Foi empregado o método em fase líquida,utilizando-se
/ .7.A • '• ca Ao

como de tec tor o Makrofol KG, com 10 ym de espessura , -eon-

foooionado pela Bayer. -

A técnica foi aplicada na determinação da concentra-

ção de urânio em cinzas de carvão, provenientes de usinas

termoelétricas localizadas no sul do País. Os resultados

obtidos variaram de 10 a 27 ppm (mg de urânio por kg de

cinza), com o erro total da técnica variando de 18,4% a

23,8%, que ê considerado excelente. ~-^

A determinação de urânio em cinzas de carvão é de

considerável interesse para o controle do meio ambiente

nas instalações das usinas termoelétricas, nas áreas pró-

ximas âs usinas e nos locais pa^a onde fogem as cinzas J-o-

*~ De uma forma geral, a técnica mostrou-se bastante cçn

veniente'aes objetivos deoto trabalho.

- v -



ABSTRACT

Ia--fchiS"~work the feasibility of the application of

the fission track registration technique for the determi-

nation of uranium in coal ashes was shown.

The wet method was employed using as 'detector the

Mákrofol KG-10 ym, manufactured by Bayer. —-,

r.

The coal ashes were originated from coal-fired power

stations localized in £he South^of—the--country-JThe results

obtained ranged from 10 tò 27 mg U/kÇT» Since the total

error variation was from 18,4% to 23,8%, the method used

was considered excellent.

The determination of the uranium content in coal

ashes i s of considerable interest in environmental control

in power stations, in their vicinity and wherever these

ashes are used or stored.

The technique used is fchie work proved to be very

appropriate for the pnrrrnr/í̂ prryjLouriiy drfcrmi nfd.)

-vi -
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Considerações Gerais

Os objetivos principais do desenvolvimento deste tra

balho foram:

- demonstração da viabilidade de aplicação da técnica de

registro de traços de fragmentos de fissão para a deter

minação de urânio em cinzas de carvão;

- determinação da concentração de urânio em cinzas de car

vão, provenientes de usinas termoeletricas localizadas

no sul do País.

0 carvão compreende a parte orgânica formada de ma-

cromoléculas contendo carbono e hidrogênio, com menor in-

cidência de oxigênio, nitrogênio, enxofre e de uma parte

de silicatos incorporados na fase de deposição da matéria

vegetal. A parte orgânica é a parte útil e combustível,

enquanto que a inorgânica constitui a cinza . Esta fra-

ção raramente ê inferior a 4%, podendo atingir 30% em car

- 2
voes de baixa qualidade e em geral, ela e da ordem de 10%.

Os depósitos brasileiros de carvão são de qualidade
2

inferior e todos localizados na região sul do País . As

-1-
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frações de cinza atingem em alguns carvões até 54%.

Sendo combustível, o carvão pode ser utilizado em

praticamente todos os processos que exijam uma fonte de e

nergia calorífica, seja de forma direta ou indiretamente

sob a forma de gás .

Assim/ o carvão pode ser empregado em equipamentos,

tais como caldeiras/ fornos industriais (cimento, calcá-

rio, cerâmica, e t c ) , secadores (minerais, cereais, e t c ) ,

estufas e outros dispositivos que necessitem de uma fonte

de calor. Estes equipamentos ou são projetados especial-

mente para queimar carvão ou podem ser,' muitas vezes, adap_

tados para tal fim. Nesta segunda hipótese, deve-se fa-

zer um estudo criterioso de cada caso para se verificar

se a transformação a ser feita no equipamento permitirá

ao mesmo manter um desempenho satisfatório .

Atualmente, o carvão mineral já está sendo utiliza-

do por muitas empresas no centro e sul do Brasil, perten-

centes a diversos ramos de atividade, dentre os quais se

destacam as indústrias de cimento, de cal, de papel, de

alimentos, de produtos farmacêuticos, de caulim, cerâmi-

cas, olarias e metalúrgicas, além das já tradicionais usî

nas termoelitricas .
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Os carvões brasileiros apresentam considerável quan

tidade de matéria inerte, a qual, após a combustão, trans_

forma-se em cinza. Este material tem sido empregado am-

plamente na fabricação de cimento e em menor escala na es_

tabilização de solos argilosos e como substituto do sai-

bro em obras viárias. Além disto, estão desenvolvendo-se,

atualmente, estudos,. com resultados animadores, sobre
«. 3

sua utilização na construção civil e na agricultura .

Qualquer atividade humana causa impacto ao meio am-

biente. A construção e o funcionamento de usinas produto

ras de eletricidade não poderiam fugir a esta regra.O pro

blema é que estes efeitos sobre o meio ambiente devem ser

reduzidos ao mínimo, analisando-se os riscos e os benefí-

cios desta atividade.

4 5
Segundo a literatura ' , dos três tipos de usinas

(hidro, térmica a carvão e térmica nuclear), a que causa

menos impacto é a hidro, seguida da nuclear e a mais pre-

judicial ao meio ambiente, ê a térmica a carvão.

Uma usina hidroelétrica causa grandes alterações ao

meio ambiente durante o período de construção. Durante o

funcionamento modifica a flora e fauna aquáticas,impedin-

do a migração dos peixes que costumam subir o rio para

desovarem nas cabeceiras. O maior inconveniente produzi-

do pela usina hidroelétrica ê o de inundar grandes áreas
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de terra, geralmente de boa qualidade .

Uma usina nuclear provoca, também, alterações ao

meio ambiente durante o período da construção. Durante a

operação normal, produz impacto ambiental desprezível. Os

reatores do tipo água leve, que estão sendo construídos,

durante seu funcionamento,lançam pequenas quantidades de

gases radioativos (iodo, criptônio, xenônio e trítio) na

atmosfera em concentrações muito inferiores às máximas per

missíveis e junto com a água de refrigeração são lança-

das substâncias radioativas diluídas, também, em quantida

des muito inferiores âs máximas permissíveis. Teoricamen-

te, os reatores nucleares poderiam não lançar substâncias

radioativas na atmosfera e na água de refrigeração. Este

problema possui solução tecnológica e, se determinados tî

pos de reatores lançam traços destas substâncias na água

e no ar, isto se deve a uma questão de economia. No fun-

cionamento normal de uma usina nuclear existe ainda o pro
4

blema do lançamento de água quente ao meio ambiente , que

destrõi a fauna e flora marinhas da região, mas que deve-

rá ser solucionado com a instalação de equipamento especi^

ai para resfriamento da água e lançamento no mar de acor-

do com a temperatura de suas águas .

As usinas a carvão, durante seu funcionamento, cau-

sam impacto ambiental significativo, lançando ao ar tone-

ladas, de SO»/ NO, NO2r CO, CO»* partículas diminutas de
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carvão e, também, substâncias radioativas, pois entre os

componentes do carvão sempre entra pequena percentagem de

urânio e tôrio. Pode-se diminuir esta quantidade de par-

tículas sólidas lançadas no ar por meio de filtros. Com a

dessulfurização (retirada do enxofre) do carvão, pode-se

diminuir o S02 lançado no ar, mas mesmo assim i o tipo de

4 ~

usina que mais polui o meio ambiente . A poluição do so-

lo, ar e ãgua alcança níveis elevados nas proximidades das

usinas a carvão .

0 homem está exposto às fontes naturais de radiação,

que compreendem fontes externas, como os raios cósmicos e

as substâncias radioativas do solo e dos materiais de cons_

trução e fontes internas, que são substâncias radioati-

vas naturais que se encontram no organismo humano, parti-

cularmente o potássio 40, ou que foram incorporados ao or

7 8
ganismo por ingestão de alimento e ãgua ou por inalação ' .

Ha situações em que a exposição do homem âs fontes

naturais de radiação fica intensificada em conseqüência

de atividades humanas ou avanços tecnológicos. Pode-se ei

tar, como exemplos, a construção de edifícios com materi-

ais que contenham muito rádio, a redução da taxa de ventî

lação nas moradias, a perfuração de poços profundos para

extrair águas ricas em radônio, os usos da radiação para

fins médicos, nos quais se incluem a ingestão de produtos

radioativos e a irradiação de pacientes, a produção de e-
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nergia elétrica por fissão nuclear, as exposições nuclea-

res, os bens de consumo que emitem radiações, a irradia-

ção po.c raios cósmicos em aviões, a resultante da indús-

tria dos fosfatos e a devida ã liberação de radionuclideos
- 7naturais de centrais elétricas alimentadas com carvão .

A combustão do carvão é uma fonte intensificada de

irradiação por elementos de origem natural, particularities

te radio, tõrio e urânio. Por isso, tem-se medido em car

voes de diversas procedências, assim como•em escórias e

cinzas, as concentrações dos radionuclideos importantes .

As cinzas de carvão, além de ficarem acumuladas nos

- 9 10 — -
pátios das usinas ' (figura 1), são também transportadas .

para outros locais, onde são utilizadas para diferentes

fins. Daí o motivo da aplicação da técnica para determi-

nação de urânio em cinzas de carvão ser de considerável in

teresse para o controle do meio ambiente nas instalações

das usinas termoeletricas, nas areas próximas às usinas e

nos locais para onde forem as cinzas.

Os" rejeitos e efluentes resultantes da extração dos

minérios de carvão da mina, do beneficiamento do carvão,

das diversas aplicações do carvão mineral e da cinza do

carvão queimado nas usinas termoeletricas, quando dissemi

nados no ambiente, introduzem nele substâncias radioati-

vas. Estas substâncias podem atingir o homem, sujeitan-
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Figura 1: Cinzas, resultantes da queima de carvão, acumu-

ladas no pátio da usina termoelêtrica Presidente Mediei,

Candiota, Bagé, Rio Grande do Sul.
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do-o não só ã irradiação externa proveniente do solo,água

e atmosfera, como interna, devida ã inalação ou ingestão

de ar, água e alimentos contaminados por radionuclídeos.

A contaminação de águas, como por exemplo, águas de

irrigação, afetará consequentemente solos e vegetações,po

luindo áreas de pasto pecuário e atingindo o' gado. Estes

animais, que irão ingerir os alimentos contaminados, pro-

duzirão leite com altas concentrações de isôtopos radio-

ativos, conduzindo a proliferação do mal nos filhotes e

no homem. Como pode ser observado, este tipo de contami-

nação atingirá indiretamente o homem.

Nos estudos sobre urânio, os radionuclídeos de maior

interesse do ponto de vista ambiental são os da série do

238
ü, já que este radionuclídeo constitui 99,27% do urâ-

11 12 238
nio natural ' . A série radioativa natural do U,com
as emissões mais abundantes e a meia-vida de cada radionu

12 13
clídeo está representada na figura ' 2.

Dos radionuclídeos desta série, o Ra, o Pb, o

210 • 230

Po e o Th, destacam-se entre os contaminantes em po

tencial, frente aos valores reduzidos das concentrações

máximas permissíveis em água e/ou os valores elevados de

meia-vida correspondentes àqueles radionuclídeos ' '

(tabela 1).
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TABELA 1: Concentrações máximas perxnissíveis em água para

238
os radionuclídeos da série radioativa natural do U.

Radionuc1Ideo

226Ra

210Pb

210Po

230Th

234Th

234O

238O

210Bi

234Pa

222Rn

218Po

214Pb .

214Bi

214PO

CMP1 ;

(pCi/1)

3,3

33

233

667

6667

10000

13300

13300

não estipulado

gás

não estipulado

não estipulado

não estipulado

não estipulado

Meia-vida

1620 a

22 a

138,4 d

7,6 x IO4 a

24,1 d

2,48 x IO5 a

4,51 x IO9 a

5 d

1,18 min

3,82 d

3,05 min

26,8 min

19,7 min

1,6 x 10~4 s

(*) CMP corresponde â concentração máxima permissível em

água (picocurie por litro), para um membro médio da popu-

lação em geral ( 3Q do valor do ICRP - "International Com

mission on Radiological Protection", para a exposição ocu

pacional contínua).
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Por outro lado, o Rn, por ser um gás ã temper a tu

ra e pressão ambientes, deve ser encarado como um contand

nan te em potencial de grande periculosidade radiológica,

frente â facilidade de sua penetração nas vias respirató-

rias de homens e animais e o seu rápido decaimento (T, ,»=

= 3,82 d) segundo uma sub família onde o Pb se destaca

como o radionuclideo de meia-vida mais longa

OOR 238

O Ra ê o descendente de ü que tem sofrido mai-

ores controles, devida a sua elevada radiotoxidez para o

homem . 0 Ra ê" imediatamente sustentado pelo Th,
4 ~

de 7,6 x 10 anos de meia-vida e decai por emissão alfa,
222 -

com uma meia-vida de 1620 anos, para o- Rn, um gás no-

bre de meia-vida 3,82 dias, que emana para a atmosfera com

relativa facilidade. Este, quando emanado para a atmosfe

ra, difunde-se e dispersa-se, decaindo através de seus

descendentes de meia-vida curta, Po, Pb, Bi e
214

Po, que representam um risco radiologico por inalação
e através dos de meia-vida longa (principalmente Pb e
210 ~

Po), que provocam uma contaminação cumulativa no ambi-

ente, pela sua deposição nos solos e plantas210

Como o Pb tem meia-vida de 22 anos, muito supe-

r ior â do 222Rh (3,82 dias), o 210Pb é gerado pelo 222Rn

com uma atividade cerca de 2102 vezes menor. Deste modo,

num determinado instante, pode-se considerar desprezível

a atividade de Pb presente numa atmosfera contendo
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Rn, em relação a atividade deste. No entanto, o Rn

ê responsável pela dispersão do Pb no ambiente, por um

processo de deposição atmosférica ("fall out") natural

Há interesse especial na determinação de urânio na

cinza de carvão da usina termoelétrica de Figueira, Curiú

va, Paraná, que queima o carvão das minas de Curiüva, por

se ter conhecimento da existência de urânio em grande quan

tidade nos carvões desta região. Nos estudos feitos pela

Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Formação Rio Bonî

to, permiana, da grande bacia sedimentar do Paraná, apre-

senta-se como uma das mais importantes unidades geológi-

cas favoráveis â acumulação de urânio, pelas suas condi-

ções sedimentologicas e paleoambientais (figura 3). Es-

ta Formação, sobretudo as circunvizinhanças de Figueira,

é sem dúvida, a região mais promissora a curto prazo, pa-

ra nela se localizarem massas mineralizadas em urânio,tal^

vez de dimensões não muito grandes, porém em número tal

que em breve hão de assegurar um fornecimento apreciável

de urânio ao Brasil . Já se localizou importante ocor-

rência de urânio nas proximidades de Figueira, na região

carvoeira do Rio do Peixe, a qual se estende sobre uma

área de cerca de 700 quilômetros quadrados, situada na por

ção mediana da borda sudeste da Bacia do Paraná e a re-

serva de urânio medida e inferida, na região de Figueira,

até 28 de dezembro de 1979, ê de cerca de 8000 toneladas

• 18de urânio
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Figura 3: Mapa de localização da região de Figueira,



1.2 - Revisão Bibliográfica -14-

As técnicas analíticas atuais permitem a detecção

de quantidades muito baixas de radionuclideos,da ordem de

parte por bilhão (ppb = yg/kg). A aplicação de tais téc-

nicas está sendo cada vez mais desenvolvida, devida a

grande necessidade do controle do meio ambiente exposto

as radiações.

A tabela 2 resume algumas técnicas utilizadas para

determinação de urânio ' '

Certas técnicas como, a polarografia, a colorime-

tr ia , a espectrometria de massa e a flúorescincia de raio

-X, possuem algumas limitações práticas como,por exemplo,

radionuclideos interferentes que exigem separações quími-

cas complicadas

A técnica de registro de traços de fissão aplicada a

amostras naturais na determinação de urânio,possui como e

lemento interferente somente o tõrio, que é o único radio

nuclídeo natural, além do urânio, que fissiona com neu-

trons provenientes de reatores. Entretanto, escolhendo-se

adequadamente as condições de irradiação, isto é, favore-

cendo-se as fissões térmicas, tem-se que esta interferên-

cia é minimizada e não ê necessário que seja feita uma se
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TABELA 2: Técnicas analíticas para determinação de urânio.

Faixas de Aplicação
Técnicas ,

(Grama por amostra)

Gravimetria 10 - lo"

Volumetria IO"1 - 5.10~3

Colorirnetria (H2O2 - HC1O4) 5. IO**2 - IO**3

Potenciometria . IO*"2 - 5.IO**4

-2 -7
Auto-radiografia . ... • 10 - 5.10

Polarografia 5.IO*"3 - IO**4

Eletroprecipitação - Determinação

alfa 5.10*"3 - 5.IO*"5

~ ' - - 3 - 8
Ativação por neutrons 5.10 - 10

-4 -7
Cromatografia de papel 10 - 10

—5 —8
Fluorescência de raio-X 5.10 - 5.10

Fluorimetria 10"

-4
Espectrofotometria 5.10

Traços de fragmentos de fissão 10
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paração química prévia na amostra.

A escolha de uma ou outra técnica para cada caso es

pecífico vai depender do custo, do grau de precisão dese-

jado, do tempo necessário para realização de uma análise,

além dos equipamentos e pessoal treinado, disponíveis.

A técnica dos detectores de traços do estado sólido

vem sendo largamente utilizada nos diversos campos da ci-

ência e da tecnologia, devida a sua simplicidade de utili^

- - - 22 23 24
zaçao. Determinações de urânio ein água ' , urina , ca

OA 0£\ *yÇ\ 0*7 2ft

belc , tubérculo , solo -'- , xisto , determinação de

tório era minérios , determinação de ü em amostras en-

riquecidas , medida de seções de choque de fissão e fun-

ções de excitação , distribuições angulares de fragmen-
~ 32 •> 33

tos de fissão , medidas de fluxo de neutrons , medidas
- 34 - -

de taxa de fissão absoluta , datação geológica de mine-
rais , determinação de razões ' de fissão ,-.,., esti-

n38 •• 39 ~mativa de urânio em mica e em água do mar são algumas
das aplicações deste tipo de detectores.

Os detectores de traços do estado sólido consistem

de um material sólido isolante como, cristais minerais(qua±

zo, mica, etc), vidros (pirex, sodalime, etc) e certos piás

ticos sintéticos (Hakrofol, Lexan, Triafol, nitrato de ce

lulose, etc) e que sofrem danos em sua estrutura devida ã

passacjem de partículas fortemente ionizantes. Estes da-
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nos podem ser revelados e tornados visíveis num microscó-

pio ótico comum através de um tratamento com um reagente

químico adequado, que ataca preferencialmente as partes

danificadas do material. As partes não danificadas são

removidas mais lentamente, de maneira que os buracos são

aumentados, marcando e caracterizando a região onde origi^
40nariamente ocorreu o dano . Este dano causado pelas par

ti cuias ionizantes ao material detector ê chamado, depois

de quimicamente revelado, de traço.

Á figura 4 ilustra a formação do traço durante a re_

velação.

As principais vantagens de aplicação dos detectores

de traços do estado sólido são as seguintes:

- baixo custo;

- facilidade de manuseio dos detectores;

- simplicidade da técnica de contagem;

- simplicidade da técnica de revelação;

- existência de detectores de diferentes sensibilidades

para discriminar várias partículas.

Na determinação de urânio pela técnica de registro

de traços de fragmentos de fissão, pode-se optar por dois
A 1 A O

métodos ' :
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Figura 4: Formação de traço por um íon freiado dentro do

detector (esquerda) e por um íon que atravessa totalmen-

te o detector.

a) Deposição da energia pelo íon.

b) e c) Formação do traço durante a revelação química (a

taque com um reagente químico adequado).

d) Forma final do traço.
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- método em fase liquida ou por via úmida ("wet method");

- método em fase sólida ou a seco ("dry method").

No método em fase líquida, irradia-se a amostra em

solução com o detector de traços imerso na mesma, forman-

do uma geometria 4ir entre amostra e detector.

No método em fase sólida, a amostra sólida a ser a-

nalisada fica em contato direto com o detector, formando

uma geometria 2ir entre amostra e detector, no caso da

pastilha e 4ir, no caso da variante do pó.

Tendo em vista os excelentes resultados obtidos na

solubilização das cinzas de carvão, optou-se, neste tra-

balho, pelo método em fase líquida.



CAPITULO II

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA

2.1 - Fundamentos Teóricos

Imergindo-se o detector Makrofol numa solução con-

tendo urânio e tõrio dissolvidos e submetendo-se o conjun

to a um fluxo de neutrons/ ocorrerão as fissões do urânio

e do tõrio. Os fragmentos de fissão, provenientes destas

fissões induzidas, são registrados no detector sob a for-

ma de traços.

A densidade de traços de fissão registrada esta re-

lacionada com as concentrações de urânio e de tõrio na so

lução pela seguinte equação:

T = K A t S- Y 2 3 5 *235 a
2/5 + •<-|JH- Y 2 3 8 a2

f
3B

j . °Th 232, , , ,
I E — Y232 af ' ^

onde:

T = densidade de traços (cm );

K = eficiência total de detecção (cm) ;

A = numero de Avogadro;

t * tempo de irradiação (s);

-20-
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C ,CT, = concentração total de urânio e tõrio na solu-

ção, respectivamente (g.cm );

M ,fL,. = ãtomo-grama do urânio e tõrio naturais, res-

pectivamente (g);

• 235
= abundância percentual dos isõtopos de U e
238 • -

ü no urânio natural, respectivamente (áto-

mos por cento);
O O O

= abundância percentual do isõtopo de Th no

t õ r i o na tu ra l (átomos por cen to ) , gue é i g u a l

a 100%;

«. 235 —2
* 2 3 5 = fluxo de neutrons térmicos para o ü (cm

-2 - 1$ = fluxo de neutrons rápidos (cm . s ) ;

235 ~
cr_ = seção de choque microscópica de f i ssão para

faixa térmica do U (cm ) ;

f ,a, = seção de choque microscópica de f issão para
23fi 232

faixa rápida do U e Th, respectivamente
(cm2) .

A posição escolhida para as i r rad iações foi t a l que
- 25

o fluxo de neutrons térmicos é bem maior que o rápido
(razão de cãdmio do rea to r IEA-Rl do I n s t i t u t o de Pesqui-

235sas Energéticas e Nucleares e 5,3) . 0 U possui uma se_
25ção de choque para neutrons térmicos de 579 barns e s o -
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fre fissão com neutrons de qualquer energia, principalmen

te com neutrons de energias baixas (menores ou da ordem

de eV) . 0 U só fissiona com neutrons de energia supe-

rior a 1,4 MeV, com uma seção de choque para neutrons rá-

pidos igual a 0,56 barn . O produto Y035 $235 af ®
238

bem superior ao produto ^230 * af » n a posição onde fo-

ram feitas as irradiações para este trabalho. Portanto o
235 -

U fornece a maior contribuição para a densidade de
238

traços no detector. A contribuição do ü i desprezí-- 235 -vel em presença da contribuição do U e nao precisa

ser levada em consideração nos cálculos.

Quanto ao tõrio, a menos que se esteja trabalhando

com grandes concentrações, a sua contribuição ê também des_

prezível, devida às condições de irradiação.A cinza volan

te de carvão ("Standard Reference Material" 1633a, do "Na

tional Bureau of Standards"), que foi recebida com certi-

ficado de análise e que será utilizada neste trabalho pa-

ra determinação da concentração de urânio nas amostras de

cinza de carvão, possui 24,7 partes por milhão (ppm = mg/

kg) de tõrio e 10,2 ppm de urânio, o que mostra ser a con

centração de tõrio, aproximadamente, 2,5 vezes a concen-

tração de urânio . Para neutrons com energias superio-

res a 1,2 MeV, a seção de choque microscópica de fissão i

25
de apenas 0,078 barn . Foram feitas irradiações de amos

trás com e sem cádmio, para se verificar a contribuição do

tõrio na densidade de traços total. Os resultados mostra-
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rain que nas amostras analisadas, esta contribuição ê des-

prezível. Este estudo detalhado será apresentado no item

3.2 do capítulo III do presente trabalho.

Deste modo, a densidade de traços de fissão pode ser

235
considerada proveniente somente do U. A equação fica

então:

K *235 -Trf- °f35 *235

Logo, irradiando-se uma solução de concentração co-

nhecida e uma amostra, nas mesmas condições, isto é, su-

pondo-se que não houve variações nas demais variáveis en-

volvidas na equação (2), pode-se obter a concentração da

amostra pela relação

onde:

C.,C = concentração das soluções amostra e padrão, res-

pectivamente;

TA,T = densidade de traços obtida no detector imerso nas

soluções amostra e padrão, respectivamente.

O valor de K depende das características de regis-

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

ção de traços) do detector em si, assim como do alcance e
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características de perda de energia dos fragmentos de fis_

são ao longo de suas trajetórias

2.2 - Preparo das Soluções

Um dos objetivos deste trabalho ê mostrar a viabili^

dade de aplicação da técnica em cinzas de carvão. Foi, en

tão, necessário estabelecer um procedimento para abertura

das amostras.

A solubilizaçao do urânio pode ser realizada pelo

emprego de ácidos ou ãlcalis. Optou-se pelos ácidos,por-

que em soluções alcalinas o urânio tende a formar partieu

Ias coloidais, com alta atividade de adsorção nas paredes

do recipiente, havendo portanto perdas de urânio . Alem

disto, o preparo das amostras na forma de nitrato de ura-

nilo é feito levando-se em consideração o fato da maioria

dos compostos de urânio ser dissolvida pelo ácido nítrico

~ - 22e ainda por se ter no final uma solução com pH ácido

Para evitar a formação de aglomerados de traços no

detector, que torna difícil a contagem automática e para.

permitir a contagem de traços de fissão apenas em algumas

areas do detector, que torna o processo mais rápido e me-

nos trabalhoso, é indispensável que o sistema seja uni-

forme22.
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A solubilização das amostras de cinza de carvão se-

* 44gulu a seguinte seqüência :

- moeu-se a cinza no moinho de bolas;

- peneirou-se a cinza em peneira de 200 malhas por polega

da linear;

- calcinou-se uma massa conhecida de cinza no forno, e l i -

minando-se os elementos orgânicos e a umidade contidos

na mesma. A cinza foi submetida a uma calcinação grada-

tiva, aumentando-se a temperatura do forno de 50 C em

50°C, no intervalo de 400°C a 750°Cf durante 15 minutos

em cada temperatura. Em 800 C permaneceu 1 hora. Em se

guida, colocou-se a cinza no dessecador e apôs 30 minu-

tos, pesou-se a mesma. Não se atingindo a constância de

peso, colocou-se novamente a cinza no forno em 800 C,du

rante 1 hora e repetiu-se toda a operação a partir daí;

- atacou-se 0,5 g de cinza com 4 ml de ácido nítricô

(HNO3) , 4 ml de ácido perclõrico (HC1O.) e 15 ml de ãcî

do fluorídrico (HF) concentrados. Levou-se â placa a-

quecedora, com temperatura em torno de 90°C, a fim de a

celerar o ataque e deixou-se a solução até quase a se-

cura. Em seguida, o resíduo sofreu um novo ataque,idiri

tico ao anterior e deixou-se a solução até a secura to-

ta l ;

- retomou-se o resíduo com 10 ml de ácido nítricô concen-

trado, a quente. Quando a solução chegou até quase a

secura, retomou-se, novamente, o resíduo com 20 ml de ã



- 2 6 -

cido nítrico/ na proporção volumétrica 1:10 (1 volume ds

ácido nítrico concentrado para 10 volumes de água desti_

lada), a quente;

- filtrou-se a solução em papel de f i l tro marca Ederol,nú

mero 4, diâmetro 9 cm, guardando-se o resíduo. O papel

de filtro foi lavado varias vezes com solução diluída de

HNO3 1:10;

- passou-se a solução .para o balão de 100 ml, completan-

do-se o volume com solução diluída de HNCU 1:10.

As pesagens de cinza foram feitas em uma balança

analítica, marca Sauter, modelo 414/12, de sensibilidade

igual a 0,1 mg, localizada em um ambiente onde hã contro-

le de temperatura.

As soluções padrões, que são soluções com concentra

ção de urânio conhecida, foram preparadas a part ir dos pa

drões de nitrato de uranilo de 10 ppm e 1 ppm, pelo méto-

do da diluição volumétrica ou pela solubilização da cinza

volante de carvão (SRM 1633a, do NBS) de concentração de

urânio conhecida. As soluções monitoras, que servem para

monitorar o fluxo de nêutrass do reator, foram preparadas,

também, a partir dos padrões de nitrato de uranilo de 10

ppm e 1 ppm. As soluções amostras contaminadas são amos-

tras de cinza solubilizadas, contaminadas com nitrato de

uranilo. No preparo destas soluções, antes de se comple-

tar o'volume de 100 ml com solução diluída de HNOg 1:10,
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contaminou-se com a quantidade desejada de nitrato de ura

nilo de 10 ppm, para se atingir as concentrações prefixa-

das.

Determinou-se o pH das soluções, utilizando-se o in

dicador da Merck e verificou-se que era inferior a Kapro

ximadamente igual a 0,4). Assim, concluiu-se que, as pos_

síveis perdas de urânio por adsorção às paredes do recipi^

ente, se houvesse, seriam reduzidas.

As soluções foram colocadas em recipientes de poli-

estireno, com os detectores imersos nas mesmas. O detec-

tor empregado foi o Makrofol KG com 10 tym de espessura,con

feccionado pela Bayer, por ser o mais sensível a fragmen-

tos de fissão.

Assim, as soluções estavam prontas para serem i r ra-

diadas.

2.3 - Irradiação das Soluções

Para a aplicação da técnica as cinzas, j»oi necessá-

rio uti l izar un fluxo de neutrons elevado, já que a con-

centração de urânio nas soluções encontrava-se na faixa

de parte por bilhão (ppb) . Estas irradiações foram reali^

zadas na guia de irradiação (G.I.) do reator IEA-Rl, do

IPEN, São Paulo.



-28 -
O valor do fluxo térmico na G . I . , fornecido pelo

12 —2 —1
IPEN, foi de 6,3 x 10 n.cm .s e a razão de cãdmio i-

25 26gual a ' 5,3. A potência de operação do reator foi de

2 Mw.

Para as irradiações foram utilizados recipientes de

poliestireno com dimensões externas de 6,0 cm de diâmetro

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

ção, já estando o detector no interior do recipiente. O

poliestireno foi o material escolhido devido a sua boa re

sistincia aos danos por radiação, por ter um tempo de de-

caimento relativamente curto e por nao reagir quimicamen-
~ — 22

te com as soluções ácidas

O d e t e c t o r , Makrofol KG (10 \im) , foi u t i l i z a d o em

forma de f i t a , com dimensões de 22 cm x 2 ,1 cm e fixado

com clorofõrmio em um suporte de l u c i t e . O ar ranjo su-

p o r t e - d e t e c t o r (f igura 5) fornece a maior área de conta to

possível entre a solução e o detector, além de possibili-

tar um melhor controle geométrico. Com este arranjo ob-

tém-se seis áreas de contagem de traços em um único deteç:

tor, o que maximiza o número de traços a serem contados,

diminuindo-se portanto o erro percentual.

No reator IEA-Rl, utilizou-se invólucros perfurados

de alumínio, com capacidade para dois recipientes (solu-

ções amostra ou padrão e monitora) , cuja função ê o trans_
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Figura 5: Arranjo do detector no suporte, que fica imerso

na solução.
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porte dos dois recipientes até a posição de irradiação,

mantendo a geometria. A figura 6 mostra o material utiliL

zado nas irradiações.

Num reator não se tem o fluxo de neutrons constante

no tempo/ como seria ideal, e portanto as irradiações tem

que ser monitoradas. Neste trabalho a monitoração do flu

xo foi feita também pela técnica de registro de traços de

fissão, utilizando-se soluções de nitrato de uranilo com

concentração conhecida, irradiadas simultaneamente com as

soluções amostras e padrões. Para um dado conjunto de a-

mostras a serem comparadas, a solução monitora deve ter

sempre, se possível, a mesma concentração. Desta maneira,

através da variação da densidade de traços dos detectores

monitores, obtém-se uma medida relativa do fluxo de neu-

trons. As contagens dos detectores das soluções amostras

e padrões são, portanto, normalizadas, tomando-se como re_

ferência uma contagem obtida para solução monitora.

A escolha desta técnica de monitoração deve-se,prin

cipalmente, ao uso dos mesmos materiais e equipamentos que

jã estão sendo utilizados no desenvolvimento do trabalho.

Uma outra vantagem desta técnica de monitoração é a e l i -

minação dos erros de revelação. Na revelação dos detec-

tores existem dois parâmetros importantes que estão sujei^

tos a variações: o tempo e a temperatura de revelação. U-

tilizando-se esta técnica consegue-se eliminar os erros

relativos a estas variações, revelando-se simultaneamente
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Figura 6: Material utilizado para as irradiações no rea-

tor IEA-R1.
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os deteetores provenientes das soluções amostras ou pa-

drões e monitoras. Consequentemente, toda e qualquer va-

riação, que ocorrer na temperatura ou no tempo de revela-

ção, serã sentida por ambos os detectores e tudo poderá

ser encarado como uma flutuação a mais no fluxo do reator.

2.4 - Revelação dos Detectores

A revelação dos detectores consiste de um ataque qul

mico adequado ao material detector. O reagente ataca pre_

ferencialmente as regiões do material, onde originariamen

te ocorreram os danos causados pelos fragmentos de fissão.

O diâmetro dos traços de fragmentos de fissão i inferior

a 0,005 ym e, em plásticos policarbonatos (Makrofol, Le-

xan), o alcance médio varia de 17 a 20 pm . O princípio

do ataque químico consiste no fato dos danos constituírem

uma região quimicamente mais reativa, isto é, a velocida-

de de ataque ao longo da trajetória ê maior do que aquela

na direção normal â trajetória do fragmento de fissão

Este ataque químico amplia os danos originais, tornando-

os visíveis num microscópio ótico comum. 0 diâmetro do

traço que era de aproximadamente 0,005 pm passa a ser da

ordem do comprimento de onda da luz visível, aproximada-

mente 0,4 ym . Sem esta ampliação química, os danos sõ

poderiam ser observados num microscópio eletrônico de trars_

missão22'25.
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Os reagentes químicos mais usados na revelação do

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

de hidróxido de sódio (NaOH). A solução de KOH é mais

vantajosa, porque apresenta uma velocidade de ataque apro

ximadamente cinco vezes maior do que a solução de NaOH,fa

zendo com que o tempo necessário para revelação seja bem
45menor .

O tempo de revelação, a temperatura de revelação e

a concentração do reagente químico são parâmetros impor-

tantes, que devem ser controlados, para que se obtenha re_

~ 25
produtibilidade na revelação

As condições de revelação adotadas para os detecto-

26res irradiados foram :

- solução de KOK: 24%;

- tempo de revelação: 10 minutos;

- temperatura de revelação: 60 C.

Para fluxos integrados de neutrons ($t), inferiores

a 10 n.cm" , são adotadas as seguintes condições z

- solução de KOH: 35%;

- tempo de revelação: 15 minutos;

- temperatura de revelação: 60 C.

' Os detectores irradiados no reator IEA-R1 foram sub
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16 —2metidos a fluxos integrados da ordem de 10 n.cm . Para

fluxos desta ordem de grandeza, as condições de revelação

são mais brandas, devido ao fato de que nesta faixa de

fluxo integrado, começa a ocorrer fragilização do materi-

25 «•
ai detector (material plástico). Quanto maior o fluxo
integrado, maior as modificações nas propriedades do mate_

-. 25
rial, maior a velocidade de ataque da solução reveladora .

Num reator, além da radiação gama, tem-se alfa, be-

ta e principalmente neutrons, que são os maiores responsa

veis pelos danos causados ao material. Em altos fluxos de

neutrons, como é ò caso dos reatores, os danos por radia-

ção são importantes e precisam ser controlados. O efeito

principal destes danos é aumentar a velocidade de ataque

do reagente químico e assim, um tempo menor de revelação

é necessário, para produzir o mesmo efeito do ataque na

ausência de danos.

A escolha do tempo de revelação foi baseada em que,

numa curva densidade de traços "versus" tempo de revela-

ção, há uma região, entre 8 e 15 minutos, na qual a densi.

dade de traços é aproximadamente constante e dentro desta

- 22
região escolheu-se o tempo

Durante todo o tempo de revelação, a solução revela

dora deve ser agitada, a fim de reduzir a probabilidade

dos produtos de revelação se manterem sobre a superfície
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Apôs as irradiações, os suportes de lucite com os

detectores foram retirados dos recipientes e lavados com

água destilada. Depois da secagem, feita â temperatura am

biente, colocou-se os suportes (no máximo 18) de uma sé-

rie de irradiações no interior de um cesto perfurado de

plástico (figura 7) .

A revelação foi realizada num banho termostático,

marca Haake, modelo NK22, com limites de variação da tem-

peratura, de -35°C a +100°C (figura 8). O tempo de reve-

lação foi contado num cronômetro (+0,1 s) e a concentra-

ção da solução reveladora foi obtida pesando-se o hidrõxi^
26

do de potássio e fazendo-se uma verificação da densida-

de específica da solução resultante com um densímetro

(+ 0,002).

A solução de KOH foi passada para um becher, o qual

foi colocado no interior da água do banho termostãtico.

Ligou-se o banho termostãtico com o limitador de tem

peratura em 62 C. Quando a temperatura da solução de KOH

atingiu 60°C, depositou-se o cesto perfurado de plástico

com os suportes de lucite e os detectores no interior do

becher. Começou-se, então, a revelação dos detectores,du

rante dez minutos, mantendo-se o cesto em permanente agi-
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Figura 7: Cesto perfurado de plástico e os suportes de

lucite cora os detectores.
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Figura 3: Banho termostático utilizado na revelação
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tação.

Depois de terminada a revelação, os suportes com os

detectores foram imersos em um recipiente com água desti-

lada. Em seguida, mergulhou-se os mesmos em uma solução

diluída de HNO. 1:10, a fim de neutralizar o excesso de

base (KOH). Finalmente, foram lavados com água destilada

e a secagem foi feita ã temperatura ambiente, para que se

pudesse iniciar as contagens.

2.5 - Contagem dos Traços

Adotou-se a técnica, na qual a contagem ê feita au-

tomaticamente, utilizando-se uma câmara de descarga . Es_

ta técnica ê muito rápida, reprodutível e simples, neces-

sitando somente de um circuito formador de pulso RC, uma

25
fonte de alta tensão e um contador

Utilizou-se a câmara, construída no Instituto Mili-

tar de Engenharia e tendo por base a publicação de C. Ren
47

ner e outros , para contagem dos traços (figura 9).0 cir

cuito eletrônico, que ê utilizado na câmara, esta esquema

tizado na figura 10.

Uma pequena área do detector revelado ê colocada co

mo o dielétrico de um capacitor, cujas placas são duas fo

lhas de Mylar aluminizado. Quando a alta tensão é aplica
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Figura 9: Câmara de descarga automática utilizada para

contageiT; dos traços de fissão.
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SAIOA DO SINAL
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470 pF

MYLAR ALUMINtZADO

. MAKROFOL

MYLAR ALUMINIZAOO

500 kjl

Ó

ALTA TENSÃO

Figura 10: Esquema do circuito eletrônico utilizado na câ

mara de descarga e a disposição do detector Makrofol (diei

létrico) entre as duas placas de Mylar aluminizado (capa-

citor de placas paralelas).
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da nas placas do capacitor, há uma descarga que passa a-

través de um dos traços do detector e evapora o alumínio

do Mylar naquele ponto. O capacitor então se descarrega.

Quando o capacitor ê recarregado, há uma segunda descarga,

que não pode passar pelo mesmo traço, pois naquele ponto

o alumínio foi evaporado. Desta forma, a nova descarga se_

rã através de outro traço, até que tenha havido descargas

por todos os traços, quando, então, não haverá mais des-

cargas .

Devido ao nível mínimo de discriminação interna do

contador utilizado (aproximadamente 0,4 V), foi necessá-

rio amplificar ó pulso de 0,25 V, na saída da câmara, pa-

ra 10 V, na saída do amplificador. Desta maneira, o pul-

so pode ser detectado no contador. Além da fonte de alta

tensão, da câmara de descarga, do amplificador e do conta

dor, compõe, também, o sistema de contagem, um regulador

e estabilizador de CA. (figuras 11 e 12) .

Na realização das contagens, aplica-se,inicialmen -

te, uma tensão de ' 1300 V, com a finalidade de romper

completamente os traços do detector. Esta operação é re-

petida três vezes, trocando-se sempre as folhas de Mylar

aluminizado.

Escolheu-se para ponto de operação da câmara '

600 V. A contagem de traços, propriamente dita, e feita,
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R E G U L A O O f i
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CONTA 0 0 R DE PULSOS

Figura 11: Diagrama âe bloco do sistema de contagem utilî

zado na contagem dos traços.
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Figura 12: Sistema de contagem utilizado na contagem dos

traços.
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então, a 600 V.

Para cada uma das seis areas do detector, fez-se

duas, três ou mais contagens, dependendo da reprodutibilíl

dade obtida. O resultado foi a média aritmética das con-

tagens. Para cada detector foi feito o somatório das mé-

dias encontradas em cada uma das seis ãreas. Este somató

rio contém o número total de traços contados em 15,24 cm

de área do detector. Assim, contando-se uma ãrea maior do

detector, procurou-se minimizar os erros sistemáticos de

leitura, bem como o erro percentual.

Os erros sistemáticos de leitura são provenientes,

principalmente, de: mau contacto entre o detector e as

placas (formação de bolhas de ar), defeitos nas folhas de

Mylar aluminizado e descuidos durante a operação de conta

gem .

O tempo gasto pela câmara na contagem de uma dada

ãrea (2,54 cm ) é da ordem de trinta segundos e a reprodu

tibilidade, determinada em 10 contagens de uma mesma ãrea,

é de25 0,1%.

A contagem dos traços obedeceu a seguinte seqüência:

- cortou-se a ãrea do detector irradiado;

- fixou-se a ãrea do detector â mascara de Makrofol KG com

30 ym de espessura, com orifício de 2,54 cm , que deli-
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mita a area exata a ser contada. Utiliza-se como cola

a tinta de qualquer caneta hidrográfica, visto que, com

isto consegue-se uma aderência ideal que não chega pro-

priamente a colar o detector na máscara;

colocou-se a primeira placa de Mylar aluminizado sobre

a base da câmara, com a face aluminizada voltada para

cima;

colocou-se o detector com a máscara sobre a primeira pia

ca, de modo que fique mais próximo de uma das extremida

des da placa, para que a garra jacaré possa ser presa à

outra extremidade;

colocou-se a segunda placa sobre o detector, com a face

aluminizada voltada para baixo;

pressionou-se o algodão seco sobre o conjunto, para eli

minar o ar entre as placas;

colocou-se uma peça de acrílico sobre o conjunto;

colocou-se uma peça cilíndrica de chumbo sobre o acrí-

lico, com a finalidade de evitar o ar entre as placas,

mantendo-se, então, como dielétrico apenas o detector;

ligou-se as garras jacarés às extremidades das duas pia

cas;

colocou-se a fonte de alta tensão em 1300 V, para se i-

niciar a abertura completa dos traços do detector;

fechou-se o revestimento de acrílico da câmara, o qual

aciona o interruptor do circuito e permite o início das
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des cargas;

- contou-se durante cinqüenta segundos de descargas;

- abriu-se o revestimento de acrílico da câmara e trocou-

se as folhas de Mylar, seguindo-se a seqüência já des-

crita para a segunda e terceira aberturas do detector,

com a diferença de que, para estas últimas, os tempos de

contagem foram de trinta segundos;

- colocou-sè a fonte de alta tensão em 600 V, para se ini

ciar as contagens propriamente ditas;

- trocou-se, novamente, as folhas de Mylar e iniciou-se as

contagens dos traços, durante trinta segundos, com se-

qüência análoga àquela obedecida para as aberturas;

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

produtibilidade obtidai

Para obtenção de uma boa reprodutibilidade na conta

gem, devem ser tomados os seguintes cuidados:

- evitar formação de bolhas de ar entre as duas placas;

- não permitir enrugamentos do detector, ao se cortar as

áreas;

- impedir que haja variação da área delimitada pela masca

ra;

- no manuseio do detector e das folhas de Mylar, deve-se

evitar o contato das mãos nas partes que terão função e_

fetiva durante as descargas, pois a gordura dos dedos
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faz com que o dielétrico não seja apenas o detector.

Depois de cada contagem obtém-se, nas folhas de My-

lar, réplicas da ãrea contada, devida ãs evaporações ocor-

ridas no alumínio do Mylar, durante as descargas. Na fi-

gura 13 pode-se ver a réplica obtida no Mylar de uma área

de detector. Nesta .figura pode ser notado a boa unifornã

âade das evaporações no alumínio do Mylar, que é* uma con-

seqüência da distribuição dos traços no detector.
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Figura 13: Traços de fissão registrados numa área de 2,54

cm de detector e reproduzidos no Mylar aluminizado, uti-

lizado como placa condutora na câmara de descarga.



CAPÍTULO III

RESULTADOS

3.1 - Estudos Preliminares

Foram feitos dois testes, com a finalidade de se ve

ri ficar o comportamento das soluções padrões para a reta

de calibração:

- influência do tipo de cinza de carvão nos resultados ob

tidos;

- influencia das cinzas de carvão no meio de irradiação.

Para a realização dos dois testes, utilizou-se três

tipos de cinza de carvão, escolhidos aleatoriamente e so-

luções de nitrato de uranilo.

No primeiro teste verificou-se se as médias obtidas

para os três tipos de cinza são estatisticamente iguais,

no nível de confiança desejado, após ser verificado a i -

gualdade das variãncias dos conjuntos. Neste teste con-

clui r-se-ã se as soluções de cinza podem ou não podem ser

consideradas como pertencentes a uma única população.

No segundo teste verificou-se se a média obtida pa-

ra cada um dos tipos de cinza e a média das soluções de

-49-
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nitrato de uranilo são estatisticamente iguais, no nível

de confiança desejado, apôs ser verificado a igualdade das

variâncias dos conjuntos. Neste teste concluir-se-á se

as soluções de cinza atuam ou não como agentes modificado

res do meio de irradiação.

A seguir, preparou-se três soluções de. cada tipo de

cinza sem serem contaminadas/ três soluções de cada tipo

de cinza contaminadas com 800 ppb e três soluções de nitra

to de uranilo de 800 ppb.

As amostras.de cinza, apôs a solubilização, foram

contaminadas com 800 ppb (8 ml do padrão de 10 ppm de ni-

trato de uranilo), completando-se a seguir, os volumes de

100 ml com solução de HNO_ 1:10. As três soluções de ni-

trato de uranilo de 800 ppb foram preparadas num balão de

500 ml, diluindo-se 40 ml do padrão de 10 ppm de nitrato

de uranilo em solução de HNÔ  1:10.

As soluções de cinza foram irradiadas durante sete

minutos, sendo monitoradas com soluções de nitrato de ura

nilo de .100 ppb, preparadas num balão de 2000 ml, diluin-

do-se 200 ml do padrão de 1 ppm de nitrato de uranilo em

solução de HNO- 1:10. As soluções de cinza contaminadas

com 800 ppb e as soluções de nitrato de uranilo de 800 ppb
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foram irradiadas durante quarenta segundos, sendo monito-

radas com soluções de nitrato de uranilo de 1 ppm, prepa-

radas num balão de 1000 ml, diluindo-se 100 ml do padrão

de 10 ppm de nitrato de uranilo em solução de HNO- 1:10.

Subtraiu-se das contagens obtidas nos detectores das

soluções de cinza contaminadas com 800 ppb as contagens

das soluções de cinza. Esta diferença de contagens repre-

senta os traços provenientes da contaminação da solução

de cinza com 800 ppb.

Os resultados das contagens normalizadas obtidas pa

ra as soluções de cinza e para as soluções de cinza conta

minadas com 800 ppb encontram-se nas tabelas 3 e 4.

Os resultados das diferenças, entre as contagens nor

malizadas obtidas para as soluções de cinza contaminadas

e as contagens normalizadas para as soluções de cinza e

das contagens normalizadas para as soluções de nitrato de

uranilo podem ser observados na tabela 5.

Os três tipos de cinza estudados são procedentes das

seguintes usinas termoeletricas:

- cinza 1: cinza seca dos silos, da termoelétrica de Can-

diota, Bagé, Rio Grande do Sul;

- cinza 2: da termoelétrica Capivari, Tubarão, Santa Cata

•rina;
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TABELA 3: Contagens obtidas nos detectores imersos em so-

luções de cinza.

Soluções Irradiações Contagens
Normalizadas

Cinza 1

Cinza 2

Cinza 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

687

727

663

1455

1494

1404

1050

1072

1131
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TABELA 4: Contagens obtidas nos detectores imersos em so-

luções de cinza contaminadas com nitrato de uranilo.

soluções . irradiações

1 8517

Cinza 1 2 ' 8283

3 8247

1 8631

Cinza 2 2 8948

3 8974

1 7572

Cinza 3 ' 2 746 8

3 7542
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TABELA 5: Diferenças de contagens em soluções de cinza e

contagens obtidas nós detectores imersos em soluções de

nitrato de uranilo.

Diferenças de Contagens
Soluções Irradiações e Contagens Normaliza- Médias

das

Cinza 1

1

2

3

7830

7556

7584

7656

Cinza 2

1

2

3

7176

7454

7570

7400

Cinza 3

1

2

3

6522

6396

6411

6443

Nitrato de

üranilo

1

2

3

7699

7770

8084

7851
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- cinza 3: cinza volante ("fly ash"), da termoelétrica de

Chargueadas, São JerSnimo, Rio Grande do Sul.

De posse dos dados da tabela 5, passou-se a verifi-

car se as médias obtidas para os três tipos de cinza são

estatisticamente iguais, no nível de confiança desejado.

A comparação das médias dos resultados obtidos para

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

para ta l , foi necessário verificar-se se as variâncias dos

conjuntos são estatisticamente iguais * .

As variâncias dos resultados de cada tipo de cinza

foram calculadas pela fórmula

0 S . (X . - X. . ) 2

Sf = 3 / _ / J (4)
1 n. - ±

onde:

o
S. = variância dos resultados obtidos para a cinza î  (1,

2 ou 3) ;

X. = média obtida para cada cinza;

X. .= diferença de contagens normalizadas da cinza i_f obti^

da na irradiação j ;

n- = número de contagens determinadas para a cinza jL.

Os resultados foram:
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= 22730

S 2 = 40996

S3 = 4737.

Quando o número de graus de liberdade para todas as

variancias a serem comparadas for o mesmo, adota-se o crî

tério de Cochrane . Baseia-se na lei de distribuição da

relação entre o valor da maior variância achada com a so-

ma de todas as variancias, isto ê :

S 2

P _ m a x ( t . \

max " s\ + s
2
2 - s

2
3

O resultado foi:

Gmax= 0' 5 9-

Existem tabelas de G e os valores são encontra
max —

dos para K, (n-1) graus de liberdade, onde K é o núme-

ro de variancias a serem comparadas e (n-1) é o número de

graus de liberdade de cada variância.

Se o valor de G calculado for maior que o de

G tabelado, no nível de confiança escolhido, as vari-

âncias não são estatisticamente iguais



- 5 7 -
O valor de 6 -tabelado, no nível de confiança

max *
de 95%, e4 9 :

G0,95 ( 3 ' 2 ) = ° ' 8 7 '

Como o 6 calculado ê menor gue o G tabela
max max —

do, conclui-se que as t r ê s variãncias são es ta t is t icamen-

te igua i s , num nível de confiança de 95% e , assim, ficou

s a t i s f e i t a a condição necessária para a comparação das ir,ê

dias pela análise da variãncia .

Passou-se a ve r i f i ca r , então, a influência da variei

çao de um único fator (tipo de cinza de carvão) nos resul
4Rtados obtidos .

As hipóteses formuladas foram:

- HQ: todas as soluções de cinza pertencem a uma mesma po

pulação;

- H, : pelo menos a média obtida para uma das três cinzas

é diferente das outras.

48A'tabela 6 resume os cálculos efetuados, onde :

N = número total de resultados;

T. = soma dos resultados da cinza !_;

T = soma de todos os resultados;

X. .= resultado da cinza î , obtido na determinação j;



TABELA 6: Verificação da influência da variação do tipo de cinza nas diferenças de conta-

gens normalizadas.

Determinações Cinza 1 Cinza 2 Cinza 3

T2/n.

Ai

S Q E =

S Q R =

S2 =
E

7830

7556

7584

22970

175919090

1758736 30

7656

7176

7454

7570

22200

164361980

164280000

7400

6522

6396

6411

19329

124546220

124536740

6443

- TVN = 2454710

Z X2 - T2/n± = 136920

S Q T = Ei E . xj. - T
2/N = 2591630

= 1227355 SQR
N-m

22820

N a 9

T • 64499

464827290

464690370

T7N = 462235660

exp
53

R 00
i



-59-

n^ = numero de contagens determinadas para a cinza dl;

X. = média obtida para cada cinza;

m = número de tipos de cinza;

SQE= soma dos quadrados entre as amostras;

SQR= soma dos quadrados dos resíduos;

SQT= soma dos quadrados totais.

O valor de F tabelado, no nível de confiança de

95%, utilizando-se a tabela da distribuição F, segundo o

critério monocaudal, com (m-1) e (d-m) graus de liberdade,

-48,49,50. •

F0,95 (2'6) = 5'14'

Como o F experimental é maior que o F tabelado,

conclui-se que as médias não são iguais e que as soluções

de cinza não podem ser consideradas como pertencentes a

, ~ 48uma unica população

A seguir, com os dados da tabela 5, comparou-se a

média obtida para cada um dos tipos de cinza com a média

das soluções de nitrato de uranilo.

A comparação das duas médias foi feita pelo crité-

rio t, por ser mais rigoroso e foi necessário, primeira

mente, verificar-se se as variâncias calculadas para cada
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tipo de cinza e para as soluções de nitrato de uranilo não

diferem significativamente uma da outra, pelo teste F (bî

caudal)48.

Os valores de F são encontrados em tabelas onde,

na primeira linha, estão os valores de f, (número de

graus de liberdade da variância numericamente maior) e na

primeira coluna a esquerda os valores de f2 (número de

graus de liberdade da outra variância). Para aplicar o

teste F na comparação de duas variancias, coloca-se sem

pre no numerador o valor da variância numericamente mai-

or48.

A variância calculada para as soluções de nitrato

de uranilo foi:

S2A = 41977.

As comparações das quatro variancias pela distribui^

ção F apresentaram os seguintes resultados:

eSí: "Wp--1-"
si

s2

e S,: F = —%- = 8,864 exp C2 '
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O valor de F tabelado, no nível de confiança de

95%, utilizando-se a tabela da distribuição F, segundo o

critério bicaudal, com f^ e f2 graus de liberdade,ê ' :

P 0 > 9 5 (2,2) = 39.

Como os F experimentais são menores -que o F ta-

belado, conclui-se que as variâncias são estatisticamente

iguais, num nível de confiança de 95%.

Uma vez verificada a igualdade das variâncias, cal-

cula-se a variância ponderada pela fórmula

(n-1) S2 + (m-1) S2

n + m - 2

onde:

n = número de contagens determinadas para a cinza 1, 2 ou

3;

m = número de contagens determinadas para as soluções de

nitrato de uranilo;

2 •»
S = variância dos resultados obtidos para a cinza 1, 2 ou

3;

2 ~
S = variância dos resultados obtidos para as soluções de

nitrato de uranilo.

- 48Calcula-se, então, o valor de t pela formula
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(7)

onde:

X = média obtida para a cinza 1, 2 ou 3;

Y = média obtida para as soluções de nitrato de uranilo;

n = número de contagens determinadas para a cinza 1, 2 ou

3;

S* = desvio padrão.

Se o valor de t calculado for maior que o t ta-

belado, no nível de confiança desejado, as duas médias não
- . .48sao iguais

Passou-se, então, a comparar a média obtida para ca

da uma das cinzas com a média obtida para as soluções de

nitrato de uranilo. Os valores de t calculados foram:

tx = 1,33

t2 = 2,72

t3 = 11,34.

O valor de t tabelado, no nível de confiança de

95%, utilizando-se a tabela da distribuição t de Student,
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segundo o critério bicaudal, com (m + n - 2) graus de li-

herdade, ê
4 8' 5 0' 5 2

s

(4) = 2,78.

Como t, e t2 experimentais são menores gue o t ta

belado, conclui-se que, num nível de confiança de 95%, as

médias são iguais. Como t, experimental é maior que t

tabelado, conclui-se que as médias são diferentes.

Em conseqüência dos dois testes realizados, conclu-

iu-se o seguinte:

- mantidas todas as demais condições, as soluções padrões

para a reta de calibração dependem do tipo de cinza de

carvão, visto que o tipo de cinza influenciou nos resul

tados obtidos;

- as cinzas 1 e 2 nao atuam como agentes modificadores do

meio de irradiação e portanto, mantidas todas as demais

condições, a reta de calibração utilizada na determina-

ção de urânio nestas duas cinzas, pode ser construída a

partir de soluções padrões contendo somente nitrato de

uranilo;

- a cinza 3 atua como agente modificador do meio de irra-

diação e portanto, mantidas todas as demais condições,

a reta de calibração utilizada na determinação de urâ-

nio nesta cinza, deve ser construída a partir de solu-
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ções padrões contendo elementos solubilizados desta cin

za e não de outra.

Este estudo foi realizado para três tipos de cinza.

Por ele verificou-se que os outros quatro tipos de cinza

teriam que ser também estudados, a fim de se decidir so-

bre o comportamento das soluções padrões para a constru-

ção das demais retas de calibração. Isto não chegou a ser

feito, porque foi recebida a cinza volante de carvão (SEM

1633a, do NBS) de concentração de urânio conhecida e en-

tão optou-se por esta cinza para determinação da concen-

tração de urânio nas amostras de cinza de carvão, confor-

me será descrito no item 3.3 deste capítulo.

3.2 - Influência do Tõrio nos Resultados Obtidos

O tório', além do urânio, ê o único nuclfdeo natural

fissionãvel com neutrons provenientes de reatores.

Como já foi visto anteriormente, as condições de ir

radiação adotadas são tais que o fluxo de neutrons térmi-

cos é bem maior que o rápido, fazendo com que a contribui

ção das fissões do tõrio para a densidade de traços total

no detector seja desprezível.

Foram realizadas irradiações com e sem cádmio utilî

zando-se a cinza de carvão da usina termoeletrica de São
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Jerônimo, Butiã, Rio Grande do Sul, escolhida aleatoria-

mente, para se ter uma ordem de grandeza desta contribui-

ção. A figura 14 mostra o material utilizado para as ir-

radiações com revestimento de cãdmio.

Preparou-se duas soluções desta cinza e duas solu-

ções de nitrato de uranilo de 50 ppb. As soluções de ni-

trato de uranilo foram preparadas num balão de 500 ml, dî

luindo-se 25 ml do padrão de 1 ppm de nitrato de uranilo

em solução de HNO3 1:10.

Uma solução de cinza e uma solução de nitrato de u-

ranilo foram irradiadas com revestimento de cãdmio duran-

te trinta minutos, sendo monitoradas com soluções de ni-

trato de uranilo'de 20 ppb, sem revestimento de cãdmio,p»^

paradas num balão de 500 ml, diluindo-se 10 ml do padrão

de 1 ppm de nitrato de uranilo em solução de HN03 1:10. A

outra solução de cinza e a outra solução de nitrato de u-

ranilo foram irradiadas sem revestimento de cãdmio duran-

te sete minutos, sendo monitoradas com soluções de nitra-

to de uranilo de 100 ppb, preparadas num balão de 2000 ml,

di luindo-se 200 ml do padrão de 1 ppm de nitrato de uranî

Io em solução de HNO3 1:10.

Na tabela 7 estão os resultados alcançados nas irra

diações realizadas com e sem revestimento de cãdmio, para

as soluções de cinza e para as soluções de nitrato de ura
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Figura 14: Material utilizado para as irradiações, com res

vestimento de cádmio, no reator IEA-Rl.



-67-

TABELA 7: Contagens obtidas nos detectores imersos em so-

luções de cinza e em soluções de nitrato de uranilo, irra

diadas com e sem revestimento de cádmio.

Soluções irradiações

Com cãdmio 2651
Cinza

Sem cãdmio 16541

Nitrato de Com cãdmio 1369

üranilo Sem cãdmio 9188



-68-

nilo.

A relação entre os traços provenientes das fissões

235 238

do ü e do U, contidos na solução de nitrato de ura-

nilo, pode ser determinada pela equação

ASCN X235N X238N ,o,
(o)rp rp

XCCN 238N

donde:

T T
235N SCH _ ,

rn tp •*•
1238N XCCN

onde:

~ 235= traços provenientes das fissões do U, contido

na solução de nitrato 3e uranilo;

238T238N = t r a 9 o s provenientes das fissões do U, contido

na solução de nitrato de uranilo;

T g C N = contagem normalizada obtida na irradiação sem re-

vestimento de cádmio da solução de nitrato de ura

nilo e que corresponde as fissões do ü e do

2 3 8 Ü ,

T__ = contagem normalizada obtida na irradiação com re-
__

vestimento de cãdmio da solução de nitrato de ura

•» 238
nilo e que corresponde as fissões do U.

O numero total de traços provenientes das fissões
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238 «•
do U, contido na solução de cinza/ pode ser determina-
* , - 25,26do pela equação '

" (TSCA " m *

CCN

onde:

T C C N
 = c o n t a 9 e i n normalizada obtida na irradiação com re-

vestimento de cãdmio da solução de nitrato de ura-

— 238
nilo e que corresponde âs fissões do U;

T C C A = contagem normalizada obtida na irradiação com re-

vestimento de cãdmio da solução de cinza e que cor

238 232
responde âs fissões do ü e do Th;

TSCN = contaÇTein normalizada obtida na irradiação sem re-

vestimento de cãdmio da solução de nitrato de ura-

nil(

238,

«. ~ 235
nilo e que corresponde âs fissões do ü e do

ü;

TSCA = c o n t a ? e m normalizada obtida na irradiação sem re-

vestimento de cãdmio da solução de cinza e que co£

responde âs fissões do U, do U e do Th.

O número total de traços provenientes das fissões do

232
Th, contido na solução de cinza, pode ser determinado

pela equação '

T — T T
SCN XSCA CCN

T - TiSCN CCN
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Para que ^222 t e n h a significado estatístico é ne-

cessário que o seu valor supere ou pelo menos iguale três

vezes o valor do erro associado ao53 L238A'

Fazendo-se a propagação do erro do T
238A' t e m ~ s e

238A
= f*

CCN

SCN ACCN XCCA

SCN V SCA CCA'

SCN

liSCN CCN7

CCN llSCA CCA'

LCCN

ÍT -T )1 SCN XCCN'
LSCN

onde:

238A

CCA

LSCA

lCCN

LSCN

= erro associado ao

= erro associado â

erro associado à TgCA;

erro associado ã T
C C N '

= erro associado à

SCA

(12)

Os erros associados as contagens normalizadas obti-

das nas irradiações com revestimento de cãdmio foram cal-

culados aplicando-se a lei de propagação de erros na equa

ção

T0 T. (13)
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Assim, tem-se:

2 T l 2 Tn 2 TOT1 2

£» £ O

onde:

a = erro associado ã contagem normalizada;

TQ = contagem obtida no detector da solução monitora, to-

mada como referência;

T̂  = contagem obtida no detector da solução de cinza ou

da solução de nitrato de uranilo;

T2 = contagem obtida no detector da solução monitora cor-

respondente à T,.

Os erros associados ãs contagens normalizadas obti-

das nas irradiações sem revestimento de cádmio foram cal-

culados aplicando-se a lei de propagação de erros na equa

ção

T lT = TQ / (15)

K

Assim, tem-se:

o KT. 2 KT. 2 KT.T. 2 T.T.
T T2 0 T2 1 T^ 2 T2

(16)

onde:

a = e r ro associado ã contagem normalizada;
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K = fator aplicado â contagem obtida no detector da solu

ção monitora, com a finalidade de reduzir todas as so_

luções monitoras à mesma concentração;

TQ = contagem obtida no detector da solução monitora, to-

mada como referência;

T-̂  = contagem obtida no detector da solução de cinza ou

da solução de nitrato de uranilo;

T2 = contagem obtida no detector da solução monitora cor-

respondente à T, .

Obteve-se os seguintes valores para T 2 3 2 e para o l

I

erro associado ao

T232 " 2 1 9

- 360

Como To_, < 3 a_ , os traços provenientes das
- - 238A

fissões do tõrio não possuem significado estatístico e con

seqüentemente não precisam ser descontados das contagens

normalizadas obtidas para as soluções de cinza.

Este cálculo serviu para demonstrar que a hipótese

inicial era verdadeira, isto ê, devida âs condições de ir

radiação adotadas, a influência do tõrio nos resultados

alcançados ê desprezível.
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3,3 - Reta de Calibracão

Inicialmente/ construiu-se a reta de calibracão(con

tagens "versus" concentrações), pela qual se verificou se

as contagens que se obtêm nos deteetores são diretamente

proporcionais ãs concentrações de urânio nas soluções i r -

radiadas. Em seguida, de posse da cinza volante de car-

vão (SRM 16 33a, do NBS) de concentração de urânio conhecî

da, entrou-se nesta reta com o valor da contagem obtida

para a solução padrão, resultante da solubilização desta

cinza, a fim de ser determinada a concentração de urânio

nesta solução. Uma vez determinado este valor e conhecen

do-se o valor verdadeiro da concentração de urânio na so-

lução de cinza volante de carvão (SRM 16 33a, do NBS), de-

terminou-se a exatidão da técnica de traços de fissão,que

mostrou a viabilidade de aplicação da mesma para a deter-

minação de urânio em cinzas de carvão.

Preparou-se cinco soluções padrões de 30 ppb, 40

ppb, 50 ppb, 60 ppb e 70 ppb para o traçado da reta de ca

libração, visto que o valor verdadeiro da concentração de

urânio na solução de cinza volante de carvão (SRM 1633a,

do NBS) é de 51 ppb.

As soluções padrões de 30 ppb, 40 ppb, 50 ppb, 60

ppb e 70 ppb foram preparadas em balões de 100 ml, diluin
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do-se, respectivamente, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml e 7 ml do

padrão de 1 ppm de nitrato de uranilo em solução de HNO,

1:10.

A solução de cinza volante de carvão (SRM 1633a, do

NBS) e as soluções de nitrato de uranilo foram irradiadas

durante sete minutos, sendo monitoradas com soluções de

nitrato de uranilo de.100 ppb, preparadas num balão de 500

ml, diluindo-se 50 ml do padrão de 1 ppm de nitrato de u-

ranilo em solução de HN0- 1:10.

A solubilização da amostra de cinza volante de car-

vão (SRM 16 33a, do MBS) seguiu o mesmo tratamento dado pja

ra as demais cin-zas. Apenas a moagem e a penei ração não

foram executadas, porque esta cinza já é muito fina.

Para medida da radiação de fundo foi feita uma irra

diação, também, de sete minutos, utilizando-se uma solu-

ção de HNO2 1:10, meio empregado nas irradiações, sendo mo

nitorada com solução de nitrato de uranilo de 100 ppb. Se

rã chamada de radiação de fundo a contagem normalizada ob

tida para a solução de HNO3 1:10. Obteve-se 472 traços pa

ra a radiação de fundo. Por ser significativa e não es-

tar dentro do erro percentual de cada contagem, o seu e-

feito não pode ser desprezado.
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Os resultados das contagens líquidas normalizadas ob

tidas para as soluções de nitrato de uranilo e para a so-

lução de cinza encontram-se na tabela 8. Nas contagens l£

guidas normalizadas está subtraída a contagem normalizada

obtida para a solução de HNO_ 1:10.

Na figura 15 podem ser vistos os resultados experi-

mentais e a reta ajustada pelo método dos mínimos quadra-

dos.

Pela reta demonstrou-se que as contagens obtidas

nos detectores são diretamente proporcionais às concentra

ções de urânio nas soluções irradiadas e que a técnica ê

operacional em todas as suas etapas (irradiação, revela-

ção e contagem dos traços).

Verificóu-se a linearidade do conjunto dos valores

experimentais, utilizando-se a estimativa do coeficiente

de correlação

n E C. T. - E C. E T.
1 1 i i (17)

onde:

r = estimativa do coeficiente de correlação;

Cj,= concentração de urânio de cada solução utilizada na

obtenção da reta de calibração;
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TABELA 8: Contagens obtidas nos detectores imersos em so-

luções de nitrato de uranilo e em solução de cinza.

Soluções Concentração de Contagens Líquidas
Urânio (ppb) Normalizadas

Nitrato de

üranilo

Cinza Volante de

Carvão (SRM 1633a,

do NBS)

30

40

50

60

70

51

6944

9539

12079

14067

16460

10696
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CONTAGENS LÍQUIDAS NORMALIZADAS

jS"^ I RESULTADOS EXPER

RETA AJUSTADA

IMCNTAIS

T • «C+k
« «2J5.fi 3,6
b > 37,8» 133,3

1:2,5
1:1000

25 CONCENTRAÇÕES OE Üft2ft!IO tf t

Figura 15: Reta de calibraçao - variação das contagens líquidas normalizadas em função

das concentrações de urânio nas soluções.
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T.= contagens líquidas normalizadas, correspondentes âs C.;

n = número de soluções usadas na obtenção da reta.

Os valores positivos de r indicam que C e T ten

dem a variar no mesmo sentido, isto é, para valores cres-

centes de C tem-se valores crescentes de T ou vice-

versa. Valores negativos indicam o contrário. Valores i_

- 4 8guais ou próximos de 1 indicam uma relação linear

0 valor de r calculado foi:

r = 0,998.

Como este valor é próximo da unidade, a melhor

ção entre as C. e as T. obtidas é a linear.

Ajustou-se, portanto, uma reta pelo método dos

mos quadrados, com os valores experimentais obtidos.

Obteve-se os coeficientes a e b da reta de cali-

- 48braçao (T = a C + b) pelas equações

n Z C. T. - Z C. Z T.
a = i-i x

 7
 1 (18)

n l C^ - (E C±)
z

Z C? S T. - Z C. Z C. T.
b = i ^ í / x (19)

n Z CÍ - (E CL)
Z



-79-
Os erros associados aos coeficientes a e b foram

calculados aplicando-se a lei de propagação de erros. As-

sim, tem-se:

<2t»

/

f • -E (-Iê— } CTc
3 Ci ci

O. - + /Li—r-=i 1 CT^ + ii-TTTS 1 om (21)
D

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 ac

na presença dos a T . Logo, tem-se:

'"'

<23)

onde:

n C. - E C,
(24)

(25)

As contagens líquidas normalizadas foram calculadas

pela equação

T = T n • -• - RF (26)

3b
3 ^

n

E

n

E

C

E

<

2 _

<

-

-

(EC ± ) 2

E C±

(E^)2
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onde:

TQ = contagem obtida no detector da solução monitora, to-

mada como referência (neste trabalho sempre tomou-se

o menor valor);

T^ = contagem obtida no detector da solução de cinza ou

da solução de nitrato de uranilo;

T2 - contagem obtida no detector da solução monitora cor-

respondente à T,;

RF = contagem normalizada correspondente â radiação de

fundo.

Os erros associados ãs contagens líquidas normaliza

das foram calculados aplicando-se a lei de propagação de

erros. Assim, tem-se:

2 Ti 2 To 2 T0Tl 2 2
a 2 = (-J-) T0 + (-̂ -) T, + (-^-) T2 + o

2
pj, (27)

onde:

cm = erro associado ã contagem líquida normalizada;

aDC,= erro associado â contagem normalizada correspondente
RF

ã radiação de fundo.

Este erro foi obtido aplicando-se a lei de propaga-

ção de erros na equação

RF = TQ — S L (28)
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na qual:

= contagem obtida no detector imerso na solução de

1:10;

T_M= contagem obtida no detector imerso na solução monito

ra, irradiada juntamente com a solução de HNCU 1:10.

Assim:

T 2 • T 2 T T 2

Obteve-se os seguintes valores para os coeficientes

a e b da reta de calibração e os respectivos erros asso-

ciados :

a = 235,6 + 5,6

b = 37,8 + 253,3.

Entrando na reta de calibração com a contagem líqui

da normalizada obtida para a solução de cinza volante de

carvão (SRM 1633a, do NBS), obteve-se a concentração de

urânio igual a 45,2 ppb. Supondo-se que não haja perdas,

a solubilizaçao de 0,5 g de cinza volante de carvão (SRM

43

16 33a, do NBS), contendo 10,2 ppm de urânio , correspon-

de a 51 ppb em solução. Esta diferença, entre o valor

que devia ter sido encontrado (51 ppb) e o valor que foi

encontrado (45,2 ppb), foi considerada como sendo devida
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a perdas

Com estes dados determinou-se o erro relativo, cujo

54
valor da a exatidão da técnica

lado foi de 11,3% e é dado pela formula

O erro relativo calcu-

54

Erro relativo =
Erro médio

Valor verdadeiro
x 100% =

Valor verdadeiro ~ Valor calculado
Valor verdadeiro

•x 100%

(30)

Pela exatidão encontrada, <icou demonstrada a viabi

lidade de aplicação da técnica de traços de fissão para a

determinação de urânio em cinzas de carvão.

Utilizando-se, então, a reta de calibraçao, determi

nou-se a concentração de urânio nos diversos tipos de cin

za de carvão recebidos.

3.4 - Aplicação da Técnica para Cinzas de Carvão

Determinou-se a concentração de urânio nos tipos de

cinza de carvão, que foram obtidos na Companhia Auxiliar

de Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB). São amostras

das seguintes usinas termoelêtricas, localizadas no sul do

País:

- cinza 1: cinza seca dos silos, da termoelêtrica de Can-



-83-

diota, Bagê, Rio Grande do Sul;

- cinza 2: da termoeletrica de Figueira, Curiüva, Paraná;

- cinza 3: cinza do precipitador eletrostãtico - caldeira

I» da termoeletrica de Candiota, Bagé, Rio Grande do Sul;

- cinza 4: cinza volante ("fly ash"), da termoeletrica Jor

ge Lacerda, Tubarão, Santa Catarina;

- cinza 5: da termoeletrica Capivari, Tubarão, Santa Cata

rina;

- cinza 6: cinza volante ("fly ash"), da termoeletrica de

Charqueadas, São Jerônimo, Rio Grande do Sul;

- cinza 7: da termoeletrica de São Jerônimo, Butiã, Rio

Grande do Sul.

Para as determinações de urânio pela técnica de tra_

ços de fissão, preparou-se duas soluções de cada tipo de

cinza.

As soluções de cinza foram irradiadas durante sete

minutos, sendo monitoradas com soluções de nitrato de ura

nilo de 100 ppb, preparadas num balão de 2000 ml, diluin-

do-se 200 ml do padrão de 1 ppm de nitrato de uranilo em

solução de HNO, 1:10.

Os resultados das contagens líquidas normalizadas

obtidas para as soluções de cinza estão apresentados na

tabela 9.
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TABELA 9: Contagens obtidas nos detectores imersos em so-

luções de cinza.

Soluções

Cinza 1

Cinza 2

Cinza 3

Cinza 4
•

Cinza 5

Cinza 6

Cinza 7

Irradiações

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Contagens Líquidas
Normalizadas

11223

11042

28648

28390

15829

14985

16281

17574

18360

18698

14455

14 336

10364

10271
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As concentrações de urânio das soluções foram caleu

ladas pela equação

C = T " b (31)

onde:

C = concentração de urânio na solução de cinza;

T = contagem líquida normalizada obtida para a solução de

cinza;

a = coeficiente da reta de calibração (T = aC + b);

b = coeficiente da reta de calibração.

Os erros associados âs concentrações de urânio nas

soluções foram calculados aplicando-se a lei de propaga-

ção de erros. Assim, tem-se:

2 _ 1 \O2 + Q2 + . T - b >2 2] (32)

a *- -"

onde:

ac = erro associado ã concentração de urânio na solução de

cinza;

<rT = erro associado â contagem líquida normalizada obtida

para a solução de cinza;

c_ = erro associado ao coeficiente a da reta de calibra
Oi — —"

ção;

a, = erro associado ao coeficiente b da reta de calibra
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ção.

Após se obter, os resul tados das concentrações de u-

rânio nas soluções de cinza e os respect ivos e r ros asso-

c iados , era ppb, apl icou-se o fa tor co r r e t ivo de 11,3% nes_

tes resul tados e transformou-se os valores encontrados pa

ra ppm. Nos erros associados, em ppm, apl icou-se o va lor

t. tabelado, no n íve l de confiança de 95%, u t i l i z ando- se

a tabela da distribuição t de Student, segundo o crité-

rio bicaudal, com (m-2) graus de liberdade, onde m ê o

„ - 48
numero de pontos da reta de calibraçao . 0 valor de t

tabelado ê 5 0 ' 5 2 .

tft oc O) = 3,18.

Em seguida, fez-se o estudo dos algarismos s i g n i f i c a t i v o s

55dos valores obtidos em ppm

Na tabe la 10 estão as concentrações de urânio encon

tradas nos t ipos de cinza de carvão, num níve l de confiari

ça de 95%. As concentrações de urânio nos t ipos de cinza

estão apresentadas em função da quantidade de cinza de cai:

vão (mg de urânio por kg de c inza ) .

Determinou-se o desvio padrão r e l a t i v o , cujo valor

- 54 ~
da a precisão dos resul tados . O desvio padrão r e l a t i v o

calculado variou de 7,1% a 12,5% e é dado pela fórmula
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TABELA 10: Concentrações de urânio encontradas nos tipos

de cinza de carvão.

Concentrações de urânio Concentrações médias
(ppm) de urânio (ppm)

11 + 1
11

11

27

27

15

14

16

17

18

18

14

14

10

10

+ 2

+ 2

+ 4

+ 4

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

27 + 3

14 + 1

16 + 2

1 8 + 2

14 + 1

10 + 1
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Desvio padrão relativo = ^ ^ j f f i j k * " 0 * <33)

O erro total da técnica é dado pela soma do erro re

- 54 -lativo com o desvio padrão relativo . Convém lembrar que

no desvio padrão relativo já esta incluído o valor t ta

belado, no nível de confiança de 95%.

Neste, trabalho o erro total da técnica variou de

18,4% a 23,8%, que ê considerado excelente.

Com base no erro total, a técnica pode ser dividida

em três categorias : excelente (erro total igual ou me-

nor do que 25%), aceitável (erro total igual ou menor do

que 50%) e inace'itavel (erro total maior do que 50%) .

Os resultados obtidos pelo Instituto de Pesquisas 3S

nergêticas e Nucleares, na determinação de urânio nos re-

síduos resultantes da filtragem das soluções de cinza,uti^

lizando-se o método de análise por ativação com neutrons,

encontram-se na tabela 11. Os resultados nos resíduos das

soluções de cinza correspondem ao total de urânio encon-

trado no resíduo do tratamento das duas amostras juntas

(0,5 g cada uma). Pode-se observar pelas tabelas 10 e 11,

que as concentrações de urânio nos resíduos estão dentro

dos erros calculados para as concentrações de urânio nos

tipos de cinza de carvão.
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TABELA 11: Concentrações de urânio nos resíduos das solu-

ções de cinza.

Resíduo da Massa de Urânio Concentração de Urânio
Cinza (yg) (ppm)

0,43 0,43

0,79 0,79

0,51

0,97

1,20

0,40

1,00

3

4

5

6

7

0,51

0,97

1,20

0,40

1,00



-90-

Dos sete tipos de cinza de carvão analisados, somen

te dois (cinza 4 e cinza 6) foram recebidos com o nome de

cinza volante ("fly ash"). A concentração das demais cin

zas foi determinada considerando-se o mesmo fator correti

vo de 11,3% obtido para a cinza volante de carvão (SRM

1633a, do NBS).



CAPITULO IV

CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS

Neste t rabalho os dois objet ivos p r inc ipa i s foram ai

cançados:

- demonstrou-se a v iabi l idade de aplicação da técnica de

r e g i s t r o de t raços de fragmentos de f i ssão para a detei:

minaçao de urânio em cinzas de carvão;

- determinou-se a concentração de urânio em cinzas de car

vão, provenientes de usinas te rmoele t r icas local izadas

no s u l do P a í s .

A viabi l idade de aplicação da técnica de r e g i s t r o de

traços de f i ssão para a determinação de urânio em cinzas

de carvão ficou demonstrada pela exatidão da t écn ica , que

f o i , no caso mais desfavorável, de 11,3%, v i s to que a r e -

t a de ca l ibração foi construída com soluções padrões con-

tendo somente n i t r a t o de u r an i l o .

Na determinação de urânio nas cinzas de carvão das

usinas t e rmoe le t r i cas , a precisão dos resul tados variou

de 7,1% a 12,5%.

Neste t rabalho o er ro t o t a l da técnica variou de
5418,4% a 23,8%, que e considerado excelente

- 9 1 -
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Nas seis usinas termoeletricas foi verificada a pre

sença de urânio nas cinzas de carvão. A usina termoelé-

trica de Figueira, Curiüva, Paraná, apresentou a maior oqn

centração de urânio (27 ppm). Isto confirmou o que já

era esperado, visto que a região de Figueira apresenta-se
lfi 1 7 1 ftcomo uma das maiores reservas de urânio do País ' '

Tem-se conhecimento e jã foi mencionado no item 1.1

do capítulo I, que:

- as cinzas de carvão são acumuladas nos pátios das usi-

nas e são empregadas para diferentes fins;

- segundo a literatura, a usina térmica a carvão é a mais

prejudicial ao meio ambiente;

- as usinas a carvão, durante seu funcionamento, causam im

pacto ambiental significativo, lançando ao ar toneladas

de S02, NO, N02/ CO e C02, partículas diminutas de car

vão e, também, substâncias radioativas, pois entre os

componentes do carvão sempre entra pequena percentagem

de urânio e tõrio;

- a combustão do carvão ê uma fonte intensificada de irra

diação por elementos de origem natural, particularmente

rádio, tório e urânio.

Todas estas substâncias radioativas podem atingir o

homem, sujeitando-o não sõ a irradiação externa provenicn

te do solo, água e atmosfera, como interna, devida â ina-
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lação ou ingestão de ar, água e alimentos contaminados por

radionuclxdeos.

Portanto, deve-se, inicialmente, analisar o possx-

vel impacto ambiental e fazer uma análise do custo social

da produção de energia elétrica da usina termoelitrica de

Figueira. A avaliação deste custo não pode -ser feita ap§_

nas pelos produtores de eletricidade, mas por órgãos go-

vernamentais que levem em conta os interesses da socieda-

de como um todo.

São estudos•corao este que poderão dar uma visão mais

balanceada dos riscos e atentados S vida humana a que no£3

sa civilização industrial nos submete todos os dias.

Os radionuclxdeos de maior interesse do ponto de vis,

238ta ambiental sao os da serie do U, ja que este radionu

clídeo constitui 99,27% do urânio natural ' . Dos ra-

226 " 2 1 0 ? 1D
dionuclídeos desta série, o Ra, o Pb, o Po, o
230 222

Th e o Rn, destacam-se entre os contaminantes em po
14

tencial . Ha necessidade de se estudar, acompanhar e

controlar o comportamento no meio ambiente e as vias de

trânsito até aó homem, dos radionuclxdeos considerados cri

ticos, bem como avaliar a concentração dos mesmos no ambi^

ente local, visando a adoção de medidas que minimizem a

exposição âs radiações das populações locais.
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Evidentemente, todos os radionuclídeos pertencentes

â séâ série do

232

238 *• 235
ü e mesmo aqueles da série do U e do

Th devem ser cuidadosamente considerados quando se pre_

tende reduzir a contaminação radiológica do meio ambiente.

Por todas estas razoes, é necessário serem desenvoiL

vidas técnicas de monitoração muito sensíveis, fãceis, de

operação rotineira, de custo mais baixo quanto possível e

que permitam muitas avaliações em pouco tempo.

A técnica de registro de traços de fragmentos de

fissão, em termos de simplicidade de operação, alta sensi_

bilidade e baixo custo, é uma técnica promissora e capaz

de fornecer dados razoavelmente precisos.

0 método de solubilizaçao adotado para as amostras

de cinza de carvão mostrou-se bastante eficiente. As con

centrações de urânio obtidas nos resíduos, resultantes da

filtragem das soluções de cinza, deram dentro dos erros

calculados para as concentrações de urânio nas cinzas de

carvão. Este fato mostra que a técnica de traços de fis-

são pelo método em fase líquida ê recomendada para deter-

minação de concentração de urânio era cinzas de carvão.

Uma das maiores ifontes de erro para a técnica de

- 22
traços de fissão é a monitoração do fluxo de neutrons '
25 ~

. ,Quando se utiliza para irradiação fontes de neutrons
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invêsconvencionais como, "*Cf, Am-Be e Pu-Be, ao

de reatores, obtém-se um fluxo de neutrons constante. Nes_

te caso, portanto, não se faz necessária a monitoração do

fluxo e as medidas podem ser feitas diretamente.

Quanto às concentrações de urânio encontradas nas a

mostras analisadas, os resultados obtidos não são repre-

sentativos a ponto de se poder fazer qualquer tipo de es-

timativa. Para isto seria necessário elaborar um levanta

mento de locais estratégicos para coleta de amostras e co

lher varias amostras de cada um destes locais.

No presente trabalho, as características e a proce-

dência exatas da cinza de carvão analisada são ignoradas,

não foi obedecida nenhuma técnica de amostragem, no entan

to, apesar da incorreção, foi mantido o termo amostra de

cinza de carvão.

Sabe-se que a estatística estuda os métodos cientí-

ficos para coleta, organização, resumo, apresentação e a-

nãlise de dados, bem como a obtenção de conclusões váli-

das e a"tomada dt decisões razoáveis baseadas em tais anã

lises
52

Ao coletar os dados referentes Ss características de

um grupo de objetos, c muitas vezes impossível ou imprati^

cável observar todo o grupo. Em vez de examinar todo o
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grupo, denominado população ou universo, examina-se uma

pequena parte chamada amostra. Se uma amostra I represen

tativa de uma população, conclusões importantes sobre apo_

pulação podem ser inferidas de sua análise

A teoria da amostragem estuda as relações existen-

tes entre uma população e as amostras dela extraídas. A

fim de que as conclusões da teoria da amostragem e da in-

ferência estatística sejam validas, as amostras devem ser
~ 52escolhidas de modo a serem representativas da população .

No presente trabalho foi feito um estudo da viabili_

dade de se determinar urânio em cinzas de carvão proveni-

entes de usinas termoelêtricas. Outros materiais tais co

mo, cinzas de carvão não queimado em termoeletrica e car-

vões, podem ser perfeitamente estudados através desta tê^

nica, adotando-se um procedimento adequado para o preparo

da amostra em cada caso.
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