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8 SUMARIO

Estudou-se a viabilidade da apM

cação da técnica do registro de traços de fragmentos de fi£

são na determinação da concentração de urânio e tõrio no

P xisto da região do médio Amazonas.

A referida técnica, através da determinação da

concentração de urânio, permite estabelecer uma correlação

entre esta e a matéria orgânica, presentes no xisto.

| 'Ao ser estabelecida a relação entre traços do

| U e U, utilizou-se a própria amostra contaminada com

| urânio natural, evitando-se a introdução de modificações nas

| . condições de análise que pudessem alterar ou distorcer os

I • • resultados.,

Os resultados experimentais encontrados foram sa_

tisfatõrios, podendo contribuir para o estudo de uma possí

vel exploração industrial destas fontes de energia e para

análise de problemas relacionados com o controle ambiental.

i\t



ABSTRACT

In this wori; the feasibility of using the fission

track registration technique in the determination of the

uranium and thorium content in shales from the middle Amazon

riyer region is studied..

above technique permits, through the deterrai

nation of the uranium concentration, to establish a correia

|: tion between the uranium content and the organic matter pre

I sent in the shale.

In establishing the ratio between the fission trades

238 235
due to U and U, the sample was contaminated with natural

uranium and anal i zed, so that no-modifications on the analysis

conditions might change or distort the results.

(ThThe experimental results were satisfactory and they

may contribute to the study of the industrial exploration of

these energy sources as well as to the analysis of problems

related to environmental control.



ÍNDICE

Pãg.

SUMARIO iv

ABSTRACT . v

LISTA DE TABELAS viii

LISTA DE ILUSTRAÇÕES . x

I - INTRODUÇÃO 1

1.1 - Objetivos 1

1.2 - Considerações gerais sobre a exis
tência de urânio e tõrio em sub£
tâncias orgânicas - 1

1.3 - Considerações gerais sobre o xisto 5

1.4 - Considerações gerais sobre controle
ambiental em minerações 6

1.5 - Considerações gerais sobre os d£
tectores de traços do estado s5
lido 11

II - DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 15

2.1 - Resumo histórico 15

2.2 - Fundamentos teóricos 16

2.3 -' Preparo das amostras 19

2.4 - Irradiação 21

2.5 . - Revelação dos detectores 25

2.6 - Contagem dos traços 30

2.7 - Considerações técnicas 36

v-t



Ill - RESULTADOS • 40

3.1 - Determinação das densidades de

traços do urânio e tõrio no xisto 40

3.2 - Galibração do detector ^3

3.3 - Determinação das concentrações de
urânio natural nas amostras de
xisto 61

3.4 - . Matéria orgânica e concentração
de urânio 63

IV - COMENTÁRIO: E CONCLUSÕES 68

APÊNDICE A - REPRODÜTIBILIDADE TOTAL DA TÉCNICA 73

APÊNDICE B - EFICIÊNCIA DE DETECÇÃO 75

B.l - Eficiência total de detecção
dos jpeios de irradiação das
amostras 75

B.2 - Eficiência total de detecção
entre cada meio de irradiação
das amostras e do padrão 80

BIBLIOGRAFIA 89

v-t-t



•A--

f
LISTA DE TABELAS

Pag.

TABELA 1 : Traços obtidos nos detectores prov£

nientes das irradiações realizadas

com e sem revestimento de cãdmio p£

ra as amostras de xisto do poço "2-

NAST-1-PA". 43

'íi

k

TABELA 2 : Traços obtidos nos detectores prov£

nientes das irradiações realizadas

com e sem revestimento de cãdmio p£

ra as amostras de xisto do poço "1-

ÜA-l-AM".

TABELA 3 : Traços obtidos nos detectores prov<3

nientes das irradiações realizadas

com e sem revestimento de cãdmio pa

ra as amostras de xisto contaminadas

com nitrato de uranilo.

44

46

TABELA 4 : Valores normalizados da analise quan

titativa da influência dos radionu

clídeos na densidade total de trzi

ços das amostras de xisto do poço

"2-NAST-l-PA". 54

v-t-ct



• # • • • •

TABELA 5 : Valores normalizados da análise quan

t i t a t i v a da influência dos radionuclí

deos na densidade to ta l de traços das

amostras de x is to do poço "1-UÁ-l-AM". 55

R1'
6%:

S
EV

TABELA 6 : Contagens obtidas nos detectores ji

mersos em amostras de silicagel con

taminadas com nitrato de uranilo.

TABELA 7 : Concentração de urânio natural das

amostras de xisto com seus respect^

vos erros associados e percentagem

de carbono orgânico.

57

64

-LX.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 : Esquema da cadeia de decaimento do
226Ra.

Pag.

F

FIGURA 2 : Diagrama esquemãtico do sistema re£

piratorio.

FIGURA 3 : Arranjo suporte detector que fica

imerso no material a ser irradiado. 22

FIGURA 4 : Suporte de alumínio e materiais uti

lizados para as irradiações no rea

tor IEA-R1. 24

FIGURA 5 : Cesto de plástico perfurado com su

porte, utilizado no banho termostã-

tico. 28

FIGURA 6 : Banho termostãtico utilizado para

revelação dos detectores. 29

FIGURA 7 : Câmara de descarga elétrica utiliza

da para contagem dos traços de frag

mentos de fissão. 31



~1
Figura 8 : Circuito elétrico utilizado na câmara

de descarga. 32

Figura 9 : Diagrama de bloco do sistema de conta

gem de traços utilizado. 34

Figura 10: Sistema de contagem de traços utiliza

do.

Figura 11: Traços reproduzidos no Mylar alumini-

zado, réplica dos traços registrados

no detector.

35

37

Figura 12: Material utilizado para as irradiações

com revestimento de cãdmio. 41

Figura 13: Reta de calibração - variação das con

tagens normalizadas em função das con

centrações de urânio natural, nos pa-

drões de silicagel. 62



%•' CAPÍTULO I

t-r;

INTRODUÇÃO

|; 1.1 - Objetivos

'%.-• •

|- Os objetivos fundamentais do desenvolvimento deste

%[ trabalho de pesquisa foram :

f: - aplicar a técnica do registro de traços de frag

I; mentos de fissão ("solid-state nuclear track de_

f tectors"- - SSNTD) para estudo da viabilidade do
Si

I método na determinação da concentração de urânio

|- e tõrio no xisto (folhelho pirobetuminoso) radioa.

t tivo da região do médio Amazonas ;
;<'
\X
K'
j r.

I - correlacionar a radioatividade natural do xisto
l com a quantidade de matéria orgânica ;

I
| - fornecer dados que permitam o estudo do controle

I ambiental de áreas próximas às reservas de xisto

|: do médio Amazonas, tendo em vista a poluição ra-

dioativa.

1.2 - Considerações gerais sobre a existência de urânio

e tõrio em substâncias orgânicas

Investigações de laboratório têm demonstrado que



das substâncias orgânicas naturais, os ácidos húmicos e os

humatos Csais de ácidos hümicos) são provavelmente os mais

eficientes na assimilação de urânio (Incorporação sem impor

tar o processo).

Ácidos hümicos são a matéria orgânica amarela ou

marrom extraída por soluções alcalinas de substância veg£

tal em decomposição. .

0 húmus qué contém os ácidos hümicos ganha a sua es_

tabilidade química,insolubilidade e possibilidade de conden

sação , da estrutura poliaromatica. tons H dissociam-se dos

grupos de caráter ácido e podem ser trocados por cátions

de uranilo (U0- ) . cátions de torio (Th ) e íons de metais

de terras raras. Os vários cátions competem entre si para

se fixarem e aqueles de peso atômico e Valencia mais altos

expulsam outros de Valencia e peso atômico mais baixos.

" 2 -•

Em experiência com a turfa, fonte rica e heterogê-

nea de húmus, verificou-se que, após a fixação do cátion UO

a fase aquosa tornou-se mais ácida e que o urânio podia ser

facilmente diluído por ácidos (diluídos) se o pH fosse menor

que 3. Por outro lado, o urânio foi muito bem fixado entre

valores pH de 7 a 3; porém, se o pH fosse menor que 3, cã

tions de uranilo seriam trocados por ions H e, em consequên

cia, liberados.

2Em outra experiência com essa mesma substancia, des_

ta vez usando-se um isótopo de tório como indicador radioa



tivo, notou-se a revêrsibilidade dessa fixação, quando hou

ve trocas de cãtions Th entre os isotopos do nitrato de

tório.

f Parece ser necessário investigar a questão se o hu

| mus é, realmente, o fator decisivo na fixação do urânio. A

\ seguinte experiência apoia esta hipótese . Se forem extraí
1-

! dos os ácidos húmicos da turfa por uma solução de NaOH dilu
\ . ~

\ ido, a turfa perderá a maior parte de sua capacidade de fi

; xação U; porém, se forem liberados os ácidos húmicos, extríi

í idos do humato de sódio por ácido Cdiluído), ela reabsonre

\ Como as investigações supra mencionadas foram

; zadas em laboratório , alguma dúvida poderá surgir, do pon

l to de vista geológico, quanto â sua validade sob condições

\ naturais. Parece necessário fazer uma comparação crítica

\ para confirmar o paralelismo presumido entre experiências de

\ laboratório e fatos geológicos observáveis na natureza.

\-
f

[ Das experiências acima, é evidente que o aparecimen

; to de urânio em resíduos de vegetal fóssil e em rochas de
|

\ origem orgânica (carvão, xisto negro de origem marinha,etc.)

i que o contenha , pode ser entendido da seguinte maneira. 0

i urânio é transportado (muito diluído) em solução de águas
naturais, em virtude da decomposição química de massas gra-

níticas e pela propriedade do urânio ser facilmente solúVer

em ácido, água neutra ou moderadamente alcalina. Entrando es

sas águas (contendo urânio) em contacto com resíduos de ve



I getais em decomposição, turfa, etc... , em lagoas ou águas

f. represadas, o urânio será fixado pelo grande conteúdo de hu

[ mus. Mesmo as águas e os sedimentos dos oceanos contêm hu-

l mus, levado em grandes quantidades pelos rios. A água do
f 2 3

| mar contém cerca de 5g/m de substâncias orgânicas mortas

l consistindo, particularmente, de húmus cujo aparecimento no

l_ transcorrer da decomposição de algas e outros resíduos vege_

| tais aquáticos, em camada sedimentar, confere papel importan
Í- . ~
'{'

I; te aos aiicrorganismos.

; Desta maneira, a assimilação do urânio por ácidos

c húmicos e subsequente deposição de humatos.de uranilo como

| componentes originais dos xistos negros devonianos , seria

| visto como um possível mecanismo para sua incorporação em

f tais rochas.

Acrescenta-se a tudo isso, a extraordinária capaci-
3dade migratória do urânio, evidenciada em exame de numero-

sas manifestações mineralógicas deste radionuclídeo, quando

constatou-se a presença deste elemento em formas que não são

ainda individualizadas ou ate desconhecidas em terrenes cris

talinos ou camadas sedimentares.

Possuindo o Brasil a segunda maior reserva de xisto

do mundo, será de real utilidade, à luz desta teoria, deter

minar-se a concentração de urânio e tório, particularmente ,

nas amostras de xisto da região do médio Amazonas que apr£

sentam certa radioatividade natural, como poderoso subsídio

de pesquisa para localização de possíveis grandes reservas



destes radionuclídeos.

1.3 - Considerações gerais sobre o xisto

Os folhelhos pirobetuminosos , comumente chamados de

|:; xisto, são rochas compactas, de origem sedimentar com uma

II parte impregnada de um complexo orgânico de composição inde_

| finida, chamado querogênio (gerador de cera) que não pode ser

&. . extraído pelos solventes comuns, mas que se transforma em be_

# tume (óleo), quando aquecido a temperaturas relativamente £

levadas.

4Cumpre diferenciar os termos betume e querogênio.Be_

tumes são misturas de hidrocarbonetos naturais, solúveis nos

solventes comuns, podendo apresentar-se na fase líquida ou

sólida e com propriedades químicas e físicas facilmente de

I terminãveis. Querogênio ê uma mistura complexa de matéria oj_

| gânica. Ao contrário do betume * suas propriedades não são a.

I inda perfeitamente conhecidas e necessita, obrigatoriamente,

f para seu aproveitamento industrial, de uma destilação destru

F tiva. Ainda que pouco conhecidas as suas propriedades, sabe-

I se que varia de constitutição, de acordo com o deposito, sen
t. -

P do supreendentemente uniforme dentro de um mesmo deposito, a

í . uma mistura de substâncias semelhantes às existentes em cer_

| tos tipos de petróleo.

? Chama-se afloramento de xisto a uma ocorrência exis_

: tente na superfície da terra, devido aos fenômenos de erosão

{ ou deslizamento verificados nas camadas de material que ,



fgi

r
JF.;

if,: anteriormente, se sobrepunha às de xisto. Diversos aflora-

|f mentos de xistos dèvonianos foram constatados ao norte e ao

|" sul do rio Amazonas; ao longo dos rios Xingu, Tapajós, Afôi

pf curu , Curuá de Alenquer e Trombetas, no Estado do Pará ;

¥;: e nos rios Paramari , Nhamundã, Uatumã, Jatapu, Urubu e ou
& • - ' • .

|:V tros, no Estado do Amazonas.
fe •
; ' ' - •

| Com a atual crise mundial do petróleo, tornou-se e_

1} . conomicamente viável a exploração do xisto, reforçada pela

i possibilidade em se ter o urânio e tcrio como subprodutos

I de industrialização, acarretando como conseqüência, a ne-

I cessidade do controle do meio ambiente, nas regiões de mi
k . • •

% neração.

| 1.4 - Considerações gerais sobre controle ambiental em

| minerações

k
I * ' Como conseqüência das operações de exploração , a.

| parecem no ar de uma jazida , grandes quantidades de aero

| sóis possíveis de serem inalados pelo trabalhador. A con

| centração de partículas no ar varia com o tempo e o local,

I: sendo mais significativa nas minas onde são usados explosi.

I vos e nos locais mais próximos ã explosão. Estes aerosóis

l contêm alto teor de silica, dando origem a uma enfermidade

; conhecida por silicose que representa o maior risco para
i

i qualquer trabalhador mineiro. No entanto, em se tratando de
1 minas a céu aberto, este problema ê quase desprezível.

\ Quando os mineiros são submetidos a um regime de

; trabalho, por longo período de tempo, em minas subterrâneas que



•Kv apresentem certo teor de radionuclídeos fissionáveis e, por

|;; algum motivo, não sujeitas a uma adequada ventilação, deve

ijf? ser acrescido o risco da contaminação interna que se origi^

t • 222

j.y na, principalmente, pela inalação de radõnio ( Rn) e seus
f> filhos de meia vida curta (Figura 1).

f • 222

f: Os filhos do Rn de meia vida curta, tais como

I * 2 1 8Po, 2 1 4Bi, 214Pb e 2 1 4Po, quando formados6 em ar livre

|| . ou cavidade pulmonar, têm a alta probabilidade de interagi

|:: rem com as pequenas partículas em suspensão e abundantes em

p • todo ar.

0 gás radônio sendo inerte é , no entanto, solúVef

em muitos fluidos do corpo como ãgua, sangue, e, especialmen

te, tecido gorduroso. Após inspirado, duas possibilidades

surgem ou sejam, ser expirado ou absorvido pelos fluidos do

corpo. Uma vez nestes últimos, especialmente, o sistema cir

culatõrio, está livre para circular através todo o corpo

ou difundir-se de novo para os pulmões e ser expirado. No

I entanto, os filhos de meia vida curta que são metais pesa-

I dos, quando combinados a aerosõis, íons livres ou átomos ,
I-- • 5

| depositam-se preferencialmente na nasofaringe e árvore trã
í queo-bronquial (Figura 2), onde se observa a maior incidên
í

l cia dos casos de carcinoma entre os mineiros. Embora exista

l beta e gama emitidas pelos filhos, a maior parte da energia

;; absorvida nas células metabõlicas do epitélio trãqueo-bron-

l quial é proveniente de partícula alfa.

0 Ra que embora praticamente insóluvel aparece



I';',
I

Figura 1 : Esquema da cadeia de decaimento do Ra.



m

MASOFARINGE

LARINGE

GÂNGLIOS LINFATICOS
TRAQUEO-BRONQUIAIS

Figura 2 : Diagrama esqucmático do sistema respiratório.
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•̂  nos resíduos líquidos, apresenta-se sempre como o radionuclí!

f>;: deo, do ponto de vista de proteção radiológica, mais Signi-
fy • ^ 7
$:' ficativo devido a elevada radiotoxidez para o ser humano .

li

Com relação ao tõrio 232, as quantidades encontra-

das na água drenada de uma mina são , na maioria dos ca-

sos, desprezíveis. Outros radionuclideos como o U, Ra,
2 2 V 227Ac, 210Pb e 210Po podem esi

tes líquidos em pequenas quantidades.

227 227 210 210
Th, Ac, Pb e Po podem estar presentes nos efluen

Em conseqüência das tarefas de exploração das minas, -

aparecem partículas contendo emissores alfa de meia vida

longa como U, Th, Ra e Pb , porem a maior par

te se deposita no chão.

|/ Os gases e aerosõis radioativos produzidos no inte

| , , rior das jazidas são diluídos nas grandes massas de ar de

f ventilação. As baixas concentrações alcançadas com a dilui-

I ção e a meia vida curta dos radionuclideos presentes não

i- justificam qualquer tratamento adicional para os efluentes

gasosos

Como as areas de estocagem do minério explorado são

sempre a céu aberto, as concentrações de radônio no ar não

atingem níveis altos que possam representar riscos espe

ciais, sob o. ponto de vista de proteção radiológica.

Face à facilidade de assimilação de urânio e tõrio
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pela matéria orgânica, torna-se evidente a necessidade,sob

o aspecto de proteção radiolõgica e econômico, em se dete£

minar a concentração destes radionuclídeos no xisto da r£

gião do médio Amazonas que apresenta certa radioatividadena

tural. Para atingir tal objetivo, utilizou-se a técnica de
m

registro de traços de fragmentos de fissão.

f

$si 1.5 - Considerações gerais sobre os detectores de traços

|| do estado sólido

fíj 0 corpo humano, e em conseqüência certos órgãos vjl

P tais, recebe radiação ionizante resultante de nossa vida

f| dentro dos campos de radiação cósmica e terrestre, durante

i-*\ toda nossa existência. A crescente necessidade do controle
li

f.[ do meio ambiente exposto às radiações tem motivado a implan

f-l tação e aperfeiçoamento de técnicas analíticas de alta sen

li sibilidade e baixo custo que permitam detectar concentrações

fij muito baixas de radionuclídeos fission ave is , da ordem de.

£?: parte por bilhão Cppb). Para atender às exigências da pes_

p quisa pura e aplicada, foi criada e desenvolvida,entre ou

trás, a técnica dos detectores de traços do estado sólido

("solid-state nuclear track detectors" - SSNTD)« Sua ampla

utilização nos diversos campos da ciência e tecnologia en

contra fundamento não só* pelas qualidades acima mencionadas

mas também devido ã simplicidade de manuseio, revelação e

contagem , não utilização de separações químicas demoradas

de elementos interferentes e, particularmente, pela exis
tência de detectores de diferentes sensibilidades para di£

criminação de várias partículas.
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. Os detectores de traços do estado solido consistem

de um material solido isolante (resistividade elétrica mi

nima de 2000 ft.cm) tais como vidros (pirex e sodalime), cris

tais minerais (quartzo e mica) e certos plásticos sintéti

cos (Makrofol, lexan, triafol e nitrato de celulose) que s£

frem danos em sua estrutura devido ã passagem de partículas

fortemente ionizantes. Na revelação, a região de danos moj>

trá-se quimicamente mais reativ

cado, recebendo o nome de traço.

trá-se quimicamente mais reativa que o- material não danifi

Por possuirem baixa radiação de fundo ("background"),

• ou seja, não apresentarem traços fossilizados,os detectores

r plásticos sintéticos são mais vantajosos nas determinações

I quantitativas de materiais fissionáveis ' . Entre estes

| detectores, destaca-se o Makrofol KG pela sua grande sensi-
í 12
L bilidade a fragmentos de fissão

De uma maneira geral, os detectores de traços do e£

tado sólido possuem múltiplas aplicações, sendo utilizados

nas medidas de seção de choque de fissão e funções de exci-

tação , distribuições angulares de fragmentos de fissão ,

medidas de fluxo de neutrons ,medidas de taxa de fissão ab

soluta , datação geológica de minerais , determinação de
18 19 238™ 20

razões ' de fissão Agg » estimativa de urânio em mica
21 • 10 22

e em água do mar , determinação de urânio em água ' , u

rina23, cabelo23, tubérculo8, solo11'24 , xisto da formação

Irati2^, cinzas de carvão , determinação de tório em mine

rios27 e determinação de ^ em amostras enriquecidas .
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Na determinação da concentração de radionuclideos

fissionãveis, pela técnica do registro de traços de fragmen
29 30tos de fissão , pode-se optar por dois métodos '

!;• - método a seco ou em fase sólida C'dry method") ;

k

- método por via úmida ou em fase líquida ("wet

method").

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

solução com o detector de traços imerso na mesma, formando

uma geometria 4 ir entre amostra e detector.

No método a seco,a amostra solida pode ser colocada

sob a forma de pastilha cilíndrica reta, em contato direto

com o detector, formando uma geometria 2 ir entre amostra e

detector.

No método a seco, foi criada uma variação , conhe-

cida por variante do pó*. A amostra solida, após fragmenta-

da, sofre uma seleção granulométrica através uma peneira de

200 malhas ou mais por polegada linear.

A amostra em pó* é colocada em contato direto COB O

detector, formando uma geometria 4 ir entre detector e amos-

tra.

Face à distribuição uniforme de traços no detector

e â facilidade de manuseio das amostras de xisto, optou-se,
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neste trabalho, pelo método a seco, com sua variante do pó .

"1



£í CAPÍTULO II

•¥'''

$ DESCRIÇÃO DA TÉCNICA

% 2.1 - Resumo histórico

tf
|; A técnica do registro de traços de fragmentos de fis
" 31
lí são tem sua origem com os pesquisadores Silk e Barnes em
| 1959, ao observarem traços em materiais sólidos. Eles irra-
••• ' 235

;.; diaram lâminas de mica com fragmentos de fissão do U e

I observaram os danos causados em um microscópio eletrônico de

'(•. transmissão. Nesta experiência, eles constataram que os da

fi nos eram causados pela passagem dos fragmentos de fissão a

I través do material sólido, possuindo um diâmetro variável en

I tre 50 a 100 A°.

I Dois anos mais tarde (1961), Price e Walker ' c o n s

tataram que os danos na nica podiam ser quimicamente aumenta

dos e fixados, até tornaram-se visíveis em um microscópio 5

tico comum.

Como a contagem de traços em microscópio é um traba
34lho lento e cansativo, Cross e Tòmmasino desenvolveram uma

técnica de contagem automática de traços que leva em consi-

deração somente o número de traços registrados, utilizando

para tal objetivo uma câmara de descarga para contagem de

fragmentos de fissão em filmes de policarbonato.

15
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Ü 2.2 - Fundamentos teóricos

*l;: Imergindo-se um detector de traços que possua sensi

E bilidade apenas para o registro de fragmentos de fissão nu
vi-''-' •,

;"' ma solução contendo urânio e torio dissolvidos ou em amos-

|V trás pulverizadas contendo estes radionuclideos e, então ,
-fcc
|- submetendo-se o conjunto a um fluxo neutrônico,ocorrerão as
?•••

f fissões do urânio e do torio. Os fragmentos de fissão,prove
ir-- nientes destas fissões induzidas, são registrados no de tec:

|; tor sob a forma de traços.

I '
I A densidade de traços áe fissão registrada esta r£

I lacionada com as concentrações de urânio é tório na solução

| ou amostra pulverizada pela equação .

Y232

onde

I -2
I* DT • densidade de traços Cem ) ;

* constante de proporcionalidade que ex

prime a eficiência de detecção Cem);

N • número de Avogadro ;

t • tempo de irradiação Cs) ;

C , C., * concentração total de urânio e torio na



f• • • 1 7

fc . .

|

w
is*

n-

solução ou amostra pulverizada, respe£

tivamente Cg•cm" );

A , A . « ãtomo-grama do urânio e torio naturais,

respectivamente (g) ;

Y,-r, Yiio = abundância percentual dos isótopos de

£ODTT A £OÜ

tivamente;

238e U no urânio natural , respec-

abundância percentual do isotopo de
232 -

Th no torio natural, sendo igual a

1001;

0 • fluxo de neutrons térmicos para
235U(cm-2 . s-1) ;

0D = fluxo de neutrons rápidos (cm . s );
K

a. = seção de choque microscópica de fissão

para faixa térmica do 2 3 5U (cm2) ;

t ^238 ^2321 af seção de choque microscópica de fissão

para faixa rápida do 2 3 8U e 232Th, res
2

pectivaraente (cm ).

Assim sendo, irradiando-se um padrão (em solução ou

pulverizado) de concentração conhecida e uma amostra (em, s£
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às-' • lução ou pulverizada) nas mesmas condições (posição, fluxo,

|fc tempo de irradiação e composição isotópica), pode-se obter

1|§Í a concentração da amostra pela relação

W • K ( D T ) A
^'~~' P * P /•» A

W' ' A " p

Ê onde

C. , C - concentração da amostra e padrão,respe£

tivamente ;

f| (DT).,(DT) * densidade de traços obtida nos detec
jg- A p
% tores imersos na amostra e padrão,res_

I; pectivamente ;

f.

I It * ^ator corretivo de eficiência total

| de detecção.

I
I 0 fator corretivo de eficiência total de detecção

I depende das características de registro de traços (ângulo

| crítico, energia limiar para formação de traços) do dete£

v;. tor em si, do alcance e características de perda de energia

jr dos fragmentos de fissão ao longo de suas trajetórias e

\ da diferença do comprimento de difusão e livre caminho m£

\. dio de transporte dos neutrons, na amostra.e no padrão.

l Como nos reatores, o fluxo de neutrons não e cons

; tante, varrendo um largo espectro de energia,escolheu-se uma
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W

posição para irradiações, onde o fluxo de neutrons térmicos

fosse maior que o rápido ' , considerando-se que a razão

de cãdmio em 2Mw do reator IEA-R1 do Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares é 5.3 . 0 urânio 235, sofrendo fis

são com neutrons de qualquer energia, principalmente com os

A contribuição do tõrio 232 para a densidade de tra

ços só deve ser considerada em amostras com grandes concert

trações deste radionuclideo, devido não só às condições de
9 \*) ft 7 fi

irradiações mas também pelo fato de af ser de apenas '

0,078 barns, para neutrons com energias superiores a 1,2 MeF.

2.3 - Preparo das amostras

As amostras sólidas de xisto foram fragmentadas nos

laboratórios da Petrobrás e executada uma seleção granulo-

métrica através de peneira de 200 malhas por polegada li

near. As amostras já pulverizadas foram levadas ã estufa,dju

rante 24 horas, â temperatura de 100°C, visando a eliminação

de água e elementos orgânicos mais leves. Para cada irradia

ção foram tomadas alíquotas de S3g, pesadas em balança com

sensibilidade até 0,1 mg, localizada em ambiente com contro
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le de temperatura.

25As amostras-padrao foram preparadas com quantida-

I des de 23g de silicagel Csilicagel para cromatografia em co

| luna , 0,05 - 0,2 mm), pesadas apôs a eliminação da umidade

| pela estufa, durante 24 horas, a temperatura de 1ÒO°C. A se_

I guir foram contaminadas com concentrações pré-estabelecidas

IV
t': de nitrato de uranilo(ou nitrato de tori o), secas em banho

p de areia e colocadas na estufa, durante 24 horas, à tempera

f tura de 100°C,"para eliminação do ácido nítrico e umidade .

p Com idêntico procedimento, preparou-se as amostras de xisto
f
|: contaminadas.

| As concentrações de soluções com urânio natural pré_

| estabelecidas foram preparadas pelo método da diluição volu

métrica , em solução de ácido nítrico 1:10 (em volume), par

tindo-se de uma solução padrão de nitrato de uranilo de

1.000 ppm já existente. As soluções monitoras para fluxo de

neutrons, apreciadas no próximo assunto, tiveram seu prepa-

ro com estas concentrações.

As amostras (xisto e padrão) e soluções monitoras

foram colocadas em recipientes de poliestireno com dimensões

externas de 6,0 cm de diâmetro por 5,0 cm de altura e com

capacidade para 50 ml, já estando o detector no interior do

recipiente. O poliestireno foi o material escolhido devido a

sua boa resistência aos danos por radiação, por ter um tempo de

decaimento relativamente curto e por não reagir quimicamen

te com soluções ácidas
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0 detector empregado foi o Makrofol KG com 10 um de

• espessura, mais sensível a fragmentos de fissão, utilizado

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

r.om clorofórmio em suporte de lueite. 0 arranjo suporte de

||v tector figura 3) tem por finalidade fornecer uma maior área

fk de contato entre a substância a ser irradiada e o detector

||: e, também possibilitar um melhor controle geométrico, dando

K; . seis áreas de contagem de traços em um único detector.

I
f-i 2.4 - Irradiação

I • '
| . Os conjuntos compostos dos detectòres com as amos-

?t trás de xisto ( ou padrão) e com as soluções monitoras do flju

| xo de neutrons foram então irradiados sob um fluxo neutrôni

I; co compatível com as prováveis concentrações das amostras ,

í visando uma densidade de traços no detector, coerente com

l. • uma boa estatística. A irradiação de uma amostra pode ser
I
| feita em qualquer fonte de neutrons, entretanto, para bai
| xas concentrações de materiais fissionãveis faz-se necessá-

rio um fluxo de neutrons elevado para que se obtenha uma

boa estatística, em um curto tempo de irradiação. Em tais

condições, o uso de reatores é mais freqllente.

Como as amostras apresentaram uma larga faixa de

variações de concentração de urânio (tõrio),como será vis

to no próximo capítulo, foi necessário realizar irradiações

na guia de irradiação ( G.I.) do reator IEA-R1 do IPEN em

São Paulo, na potência de 100 kW, sendo que em 2 MW, o flu
12 -2-1xo térmico tem um valor de 6,3 x 10 n.cm s



Figura 3 : Arranjo suporte detector que fica imerso no mate

rial a ser irradiado.
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Pára transporte dos recipientes até a posição de ir_

radiação no reator IEA-R1, foram utilizados suportes perfura

dos de alumínio , com capacidade para dois recipientes (Figu_

ra 4).

As irradiações têm que ser monitoradas considerando-

se que num reator não se tem o fluxo de neutrons constante

no tempo, como acontece nas fontes de neutrons convencionais

(232Cf, Am-Be e Pu-Be).

A técnica de monitoração escolhida foi também a do

registro de traços de fragmentos de fissão, utilizando-se S£

luções de nitrato de uranilo com concentração conhecida, ir

radiadas simultaneamente com as amostras de xisto ou padrão.

Para um dado conjunto de amostras a serem comparadas, a solu

ção monitora deve ter, se possível , a mesma concentração e

ser preparada uma única vez. Desta forma, através da varia

ção de densidade de traços dos detectores monitores, obtém-

se uma medida relativa do fluxo de neutrons.

Tomando-se como referência a contagem.obtida em um

detector monitor, normaliza-se as contagens dos detectores

das amostras de xisto e padrões pela expressão abaixo. Cum-

pre observar ser a radiação de fundo desprezível neste trába_

lho, comprovado pelas irradiações de teste realizadas.

C3)

onde
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Figura 4 : Suporte de alumínio e materiais utilizados para

as irradiações no reator I li A —RI-
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0--
C = contagem de traços normalizada do detector
AW

da amostra de xisto ou padrão;

CMR = c o n t a g e m de traços de um detector monitor

qualquer , tomado como referência;

C. • contagem de traços do detector da amostra

de xisto ou padrão;

- contagem de traços do detector monitor a.s_

sociado ã amostra de xisto ou padrão.

A vantagem da utilização desta técnica de monitora

ção reside no fato do material e dos equipamentos necessã

rios serem os mesmos que estão sendo empregados no tran£

curso deste trabalho, além de possibilitar a eliminação

dos erros relativos as variações de tempo de temperatura

na revelação dos detectores. Re velando-se, simultaneamente ,

o detector da amostra de xisto (ou padrão) e da solução

monitora, consegue-se fazer com que toda e qualquer varia

ção ocorrida na temperatura e no tempo de revelação seja

sentida por ambos os detectores e, portanto, tudo poderá

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

2.5 - Revelação dos detectores

A revelação dos detectores consiste de um ataque

químico adequado do material detector. 0 reagente ataca ,

preferencialmente, as regiões do material onde, originaria
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mente , ocorreram os danos causados pelos fragmentos de fis

são, ampliando-os e tornando-os visíveis num microscópio £

tico comum. 0 diâmetro dos traços produzidos pelos fragmen

tos de fissão que era inferior a 0,005 um passa a ser de

0,4 um, após a ampliação.

Os reagentes químicos mais comumente usatJjs na re_

velação do Makrofol KG são as soluções de hidróxido de só

dio (NaOH) e potássio10 CKOH). 0 hidróxido de potássio foi

o reagente escolhido para este trabalho pois, de acordo

com a literatura , possue uma velocidade de ataque cinco

vezes maior que a do hidróxido de sódio, tornando o tempo

necessário para revelação bem menor .

A fim de se obter a reprodutibilidade na revelação,

ê importante que se faça o controle do tempo e da tempera

tura de revelação , bem como da concentração do reagente
' 8

I químico revelador .

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

ta e, principalmente, neutrons que são os maiores respon

sãveis pelos danos causados no material. Evidentemente, o
38aumento do fluxo integrado (0t) do reator acarreta mai£

res danos ao material detector e, em conseqüência, um au-

mento de velocidade de ataque do reagente químico revela

dor. Assim sendo, a escolha do tempo de revelação, na cur

va de densidade de traços "versus" tempo de revelação, re

caiu em um ponto da região entre 8 e 15 minutos, onde a
-• 8 26

densidade de traços ê aproximadamente constante '
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Cabe observar que para fluxos integrados da ordem

de 10 n.cm , as condições de revelação devem ser mais

brandas, considerando-se que, nesta faixa de fluxo integra_

do, começa a ocorrer a fragilização do material"' .

Os arranjos suporte detector, apôs irradiados, foram

retirados dos recipientes de poliestireno, lavados com água

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

irradiações, apôs secos, foram colocados no interior de um

cesto de plástico perfurado (Figura 5).

A revelação foi realizada a quente, utilizando-se -p&

ra tanto, um banho termostãtico marca Haake, com limites de

variação da temperatura de -35°C a + 100°C (Figura 6), sen

do possível controlar a mesma, dentro de um intervalo de

± 0,2°C.

A temperatura de revelação foi constante e igual a

60°C, sendo o tempo de revelação de 10 minutos,contados num

cronômetro, com precisão de ± 0,ls . Os arranjos foram reve_

lados em solução de hidróxido de potássio (KOH), com concen

tração de 24$, mantendo-se o cesto em permanente agitação ,

a fim de se reduzir a probabilidade dos produtos de revela-

ção se manterem sobre a superfície do detector, formando uma

camada protetora ..

Apôs o término da revelação, os arranjos foram

sos em recipiente com água destilada e, com a finalidade de

neutralizar o excesso de base (KOH) , passou-se os mesmos para



28

J'igura 5 : Cesto de plástico perfurado com suporte, utiliza

do no banho termostatico-
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I.
I

Figura 6 : Banho termostatico utilizado para revelação dos

detectores.
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St" outro recipiente contendo solução de ácido nítricô, na pro

fí porção volumétrica de 1:10. Finalmente, os arranjos foram
i'.'-
^'ír 1 1

k: . lavados com água destilada e secos ã temperatura ambiente .
1':',

§f| 2 . 6 - Contagem de traços

•| Para contagem dos traços de fragmentos de fissão nos

f détectores revelados, foi adotada a técnica de Cross e
-' 34
i-- Tommasino , na qual a contagem dos traços e feita automa-
ta
| ticamente através de uma câmara de descarga elétrica que

foi construída tendo por base a publicação de C.Renner eI
% 12 '
ff outros (Figura 7).

I Assim sendo, colocou-se o detector revelado como

I
f dieletrico entre duas placas condutoras de Mylar aluminiza.

i do, formando um capacitor de placas paralelas (Figura 8) .

| Deste modo, quando a alta tensão é aplicada, uma descarga

•: (centelha) passa através de um dos traços do dieletrico (de_

| tector), evaporando o alumínio do Mylar naquele ponto. 0
v.

I capacitor então se descarrega. Quando o capacitor é recar-

[• regado, há uma segunda descarga que não pode passar pelo

I mesmo traço, pois naquele ponto o alumínio foi evaporado e

o circuito ficou aberto. Desta forma, a nova descarga pa£

sara através de outro traço e assim, sucessivamente, até

que tenha havido descarga por todos os traços, terminando

assim o processo.

Para uma compatibilidade de funcionamento entre a

câmara de descarga com altura de pulso de saída de 0,25
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y ^

Figura 7 : Câmara de descarga elétrica utilizada para conta-
gem dos traços de fragmentos de fissão.
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Figura 8 : Circuito elétrico utilizado na câmara de descarga.
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volts e o contador com um nível mínimo de discriminação in

terna de 0,4 volts, tornou-se necessário amplificar o pujL

so para 10 volts. As figuras 9 e 10 ilustram o sistema de

contagem de traços de fragmentos de fissão.

fsf A região do detector escolhida para contagens dos

||i í traços é delimitada por uma "máscara" de Makrofol KG com

f&: 30 um de espessura, discriminando uma área de exposição de

ife 2
2,54 cm . Portanto, sendo seis regiões disponíveis para

2
contagem, ter-se-á para cada detector um total de 15,24 cm
de área efetiva de contagem.

$•' 37 39

| Com o objetivo de abrir ' completamente os tra
k;
§f ços originais do detector, processo chamada de abertura do
|: g 26
j> detector, aplicou-se ' inicialmente uma tensão de 1.300
I volts, por três vezes, tendo-se o cuidado de trocar sempre
%
K as placas condutoras (Mylar aluminizado).I't
f> - f t

I Finalmente, foi escolhida a tensão de 600 volts pa.

p ra ponto de operação da câmara e iniciou-se a contagem dos

| traços dos fragmentos de fissão. Visando minimizar os ejr

I ros sistemáticos, cujas fontes principais são o mau conta.

f to entre o detector e as placas condutoras, defeitos no

{] Mylar aluminizado e descuidos durante a operação, fez-se para cada uma

| das seis áreas do detector várias contagens, conforme a reprodutibili-

| dade obtida, sendo o resultado final de cada área,a média aritmé-

| tica dessas contagens. 0 número total de traços contados num

: detector (seis áreas) foi a soma dos traços obtidos em cada

; área. No final , obteve-se no Mylar aluminizado uma réplica
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Figura 9 : Diagrama de bloco do sistema de contagem de

traços utilizado.
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Figura 10 : Sistema de contagem de traços utilizado.
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dos traços registrados no detector (Figura 11).

Para que seja obtida uma boa reprodutibilidade na

contagem dos traços, é fundamental que seja evitado :

iS

g; - oclusão de ar entre as placas condutoras;
I?
v- •

f< - enrugamento no detector quando de sua retirada
I
I do suporte de lucite;
I*I
| - variação da área dp detector delimitada pela "más_

I cara", durante o processo de contagem;
t • • • • ' •
ti--
>-•.

r - contacto das mãos nas parte que .terão função efe_

|Í tiva durante as descargas, considerando a possi.

? bilidade de variação do dielêtrico pela gordura

[ a dos dedos.

| 2.7 - Considerações técnicas

í Com todos os parâmetros e equipamentos necessários

\: bem definidos, deve ser realizada a medida da reprodutibili-

;:• dade total da técnica, onde são levados em consideração os

erros provenientes de todas as etapas da técnica: preparação
'(••''

i do material á ser irradiado, irradiação, revelação e conta-

gem.

Em trabalho realizado com o Xisto da Formação Ira-

ti , empregando método de pesquisa idêntico, foi encontrado
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Figura 11 : Traços reproduzidos no Mylar aluminizado, répH

ca dos traços registrados no detector. t
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para reprodutibilidade da técnica, dentro de um nível de

confiança de 95% , o valor de 3,3%.

Os procedimentos para consecução desse resultado a

cham-se descritos no Apêndice A.

Verificada a reprodutibilidade total da técnica e

definido o padrão a ser adotado, duas análises, de imedia

to, se impõem ou sejam a verificação da eficiência total de

detecção entre os meios de irradiação dos diferentes tipos

de amostra de xisto e entre cada um destes meios de irrsi

diação e o padrão escolhido.

A composição geoquímica das amostras de xisto, reti^

radas dos poços a profundidades bem distintas, pode apr£

sentar quantidades muito diferentes dos elementos de mesma

densidade e, em particular, percentagens variáveis de ra-

dionuclídeos fissionáveis, de elementos absorvedores e eŝ

palhadores de neutrons, ocasionando modificações sensíveis

no comprimento de difusão e livre caminho médio de trans-

porte dos neutrons, no material em irradiação. A diferença

de composição altera o valor de "K", eficiência total de

detecção,que depende das características de registro de tra

ços (ângulo crítico e energia limiar para formação de tra

ços) do detector de traços empregado e ainda do alcance e

características de perda de energia dos fragmentos de fi£

são no meio de irradiação, através do qual se deslocam.
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H . Baseado nos resultados encontrados nas análises pa-

jp' ra determinação da composição química das amostras de xis_

tó| to, realizadas pela Divisão de Apoio Químico do Instituto de

I Engenharia Nuclear, RJ, considerou-se, neste trabalho, os di
I-
?$•• ferentes tipos de amostras de xisto como pertencentes a dois
iv" -

|i grupos distintos, representando os dois poços perfurados.

I
I; Em trabalho realizado com o Xisto da Formação Ira
I 25 -

| • ti , empregando método de pesquisa idêntico, foi encontrji

| do para fator corretivo médio de eficiência total de dete£

| ' ção (K) entre os meios de irradiação da amostra de xisto e

[l do padrão de silicagel, o valor de 0,85 ± 0,01. Assim, para

l efeito de cálculos nos dois grupos de xisto do médio Amaz£

í 25 -

f nas, considerou-se que o numero de traços.dos detectores

t mergulhados no minério de xisto é de 85% ± 1% do número de

!.; traços dos detectores mergulhados na silicagel padrão.
í
I Os procedimentos para consecução desse resultado a
l - • '

i cham-se descritos no Apêndice B. '

i •• '
t x Essas aproximações realizadas permitem què os resul
u

\ . tados encontrados e analisados no próximo capitulo sejam com

| patíveis com o objetivo principal a ser alcançado neste tr<i

f balh^ ou seja, identificar e separar os valores das concen
r •

: trações de urânio (tório),procurando-se uma correlação en

[ tre a radioatividade natural do xisto com a quantidade de

; matéria orgânica.



CAPÍTULO III

RESULTADOS

í 3.1 - Determinação das densidades de traços do urânio e

% tõrio no xisto
V-'
'•?--

I Além do urânio 238, o tõrio 232 é o ünico radionu-
Ir1."

fr clídeo natural fissionãvel com neutrons rápidos provenien

| tes de reatores.

t • '

t: Como jã foi visto anteriormente, as condições de ir

radiação adotadas são tais que o fluxo de neutrons têrnri

cos é maior que o rápido, fazendo com que a contribuição das

fissões do tõrio para a densidade de traços total no dete£

tor somente seja considerada para grandes concentrações des_

' te radionuclídeo .

Para se ter às densidades de traços do urânio natural

e tõrio, foram realizadas irradiações com e sem revestimen

to de cãdmio, utilizando amostras de xisto tanto naturais co

mo fortemente contaminadas coro solução de nitrato de urani

Io (urânio natural). A Figura 12 mostra o material utiliza

do para as irradiações com revestimento de cãdmio.

Assim,as amostras Cou testemunhos) de xisto dos p£

ços fl2-NAST-lr.pA" e "1-UA-l-AM" do médio Amazonas foram

irradiadas com e sem revestimento de cãdmio, no reator IEA-

40
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Figura 12 : Material utilizado para as irradiações com reves^

t iincuto de cíulmio.
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Rl do IPEN, na potência de 100 KW-, com tempo de irradiação

variando entre 3 minutos e 40 segundos a 12 segundos. Uti.

lizou-se solução de nitrato de uranilo com 6ppm para moni

toração do fluxo de neutrons, sendo todos os detectores re

velados simultaneamente em 10 minutos, na temperatura de

60°C, tendo como revelador, solução de KOH de 24% em peso.

Os resultados experimentais obtidos constam das

Tabela 1 e 2.

Como foi visto no capítulo anterior, os meios de ir

radiação das amostras de xisto foram considerados como pej_

tencentes a dois grupos distintos, representando os dois

poços perfurados. Assim, para contaminar fortemente com u

rânio natural uma amostra de cada poço, escolheu-se o tes

temunho 27 do poço "2-NAST-l-PA" e o testemunho 24 do poço

"1-UA-l-AM" por possuirem as mais baixas concentrações de

radionuclideos fissionáveis. Evitou-se, em conseqüência, a

saturação da câmara de descarga com altas densidades de

g
traços. Cumpre observar que para densidade de traços da

-2 *.
ordem de 1.500 traços.cm , a câmara continua discriminan

do os traços rompidos na abertura, isto è", não satura.

Visando a obtenção da relação de traços entre o

e U nos 2 poços , as amostras (ou testemunhos) de

xisto "27" do poço "2-NAST-l-PA" e "24" do poço "1-UA-l-AM"

foram contaminadas, respectivamente, com 60 e 70 ppm de u

rânio natural, irradiadas com e sem revestimento de cádmio.

~l
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TABELA 1 : Traços obtidos nos detectores provenientes das
irradiações realizadas com e sem revestimento de cãdmio para
as amostras de xisto do poço "2-NAST-l-PA".

Testemunho

25

26

27

28

29

Irradiações

Com cãdmio
Sem cãdmio

Com cãdmio
Sem cãdmio

Com cãdmio
Sem cãdmio

Com cãdmio
Sem cãdmi'0

Com cãdmio
Sem cãdmio

Normalizadas

355
2 514

344
2 400

206
1 776

1 683
10 692

1 700
15 352
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I
r.-

TABELA 2 : Traços obtidos nos detectores provenientes das

irradiações realizadas com e sem revestimento de cãdmio

para as amostras de xisto do poço "1-UA-l-AM".

Testemunho

24

26

27

29

30

31

Irradiações

Com cãdmio

Sem cãdmio

Com cãdmio

Sem cãdmio

Com cãdmio

Sem cãdmio

Com cãdmio

Sem cãdmio

Com cãdmio
Sem cãdmio

Com cãdmio
Sem cãdmio

Contagens
Normalizadas

292

2 719

468

4 549

385

3 649

362

3 440

1 134

10 651

1 559

15 316
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no reator IEA-R1 do IPEN, na potência de 100 kW, com tempo

de irradiação variando entre 3 minutos e 40 segundos a 11

segundos. Utilizou-se solução de nitrato de uranilo com 6

ppm para monitoração do fluxo de neutrons, sendo todos os

detectores revelados simultaneamente em 10 minutos, na tem

peratura de 60°C, tendo como revelador, solução de KOH de

24% em peso.

Os resultados experimentais obtidos encontram-se na

Tabela 3.

Na determinação da radiação de fundo("background")

utilizou-se uma solução de ãcido nítrico na proporção volu

métrica de 1:10 , a qual foi submetida às mesmas condições

de irradiação que as demais amostras em estudo.

0 número de traços normalizado dessa radiação de

fundo foi de (2 ± 1). Esse valor, por não apresentar signi

ficado estatístico, foi desprezado.

Uma forte contaminação de uma amostra de xisto,com

solução de nitrato de uranilo de densidade de traços muitas

vezes maior que a soma total das densidades de traços dos

radionuclídeos fissionãveis presentes na amostra, permite

que se despreze os traços provenientes do tõrio 232 em pr£

235
sença dos traços do urânio natural, considerando-se o^

(para ' neutrons térmicos) ser de 579 barns e O£ \para '

neutrons rápidos de 1,4 MeV) ser de 0,56 barns em compara

ção com Or (para ' neutrons rápidos de 1,2 MeV) ser de



46

TABELA 3 : Traços obtidos nos detectores provenientes das
irradiações realizadas com e sem revestimento de cãdmio pa_
ra as amostras de xisto contaminadas com nitrato de uranilo.

Sr.

Testemunho

27 do poço
"Z-NAST-1-PA"

24 do poço

"1-UA-l-AM"

Irradiações

Com cãdmio
Sem eádmio

Com eádmio

Sem eádmio

Contagens
Normalizadas

1 825
17 224

2 154

21 290
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fe 0,078 barns, reforçado pelas condições de irradiação com

Sí maior predominância do fluxo térmico. Cumpre ainda observar

|&; que as densidades de traços nos detectores são sempre pr£

1|; porcionais às concentrações presentes nas amostras e que ao

H': se trabalhar com urânio natural, considera-se constante a

Ish percentagem isotõpica do urânio. Desta forma é" possível ob

f| ter, dentro das mesmas condições de análise, relações entre

U'- os números de traços relativos a cada radionuclídeo natural
i
ff. fissionável: torio 232, urânio 235 e urânio 233. Para este
I cálculo foram adotadas as seguintes variáveis independentes:

I
f! - 2
| Tscd = numer0 de traços total obtido em 15,24 cm
f> de área do detector proveniente da amostra\-'
í-_. •

|'i de xisto fortemente contaminada com solu-

f ção de nitrato de uranilo, irradiada sem

\, revestimento de cãdmio e que corresponde

I , as fissões de 2 3 5U e

T . • número de traços total obtido em 15,24 cm

de área do detector proveniente da amostra

de xisto fortemente contaminada com solu

ção de nitrato de uranilo, irradiada com

revestimento de cãdmio e que corresponde às

r238-fissões de 2 3 8U(T,. R);
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If A ,, • número de traços tota l obtido eml5,24cm
If*
í|fe de área do detector proveniente da amostra

pi de xisto não contaminada, irradiada sem r£

H vestimento de cádmio e que corresponde as

|; fissões de 2 3 2Th, 238U e 2 3 5U (A232 +
m - 238 A235J '

p A j = número de traços total obtido em 15,24

%: cm de area do detector proveniente da a

f. mostra de xisto não contaminada, irradiada

I com revestimento de cldmio e que correspon

S,. de às fissões de ''̂ T̂h e í;bBU CA232 +

Í. Após as considerações preliminares adotadas ,seguem-

H as equações :

f:' , T
íy . 255 m tjj . _ a^n _ i

r T238 A238 Tccd

, A235 * A238 * A232 . x +
 A235 (5)

ccd A238 + A232 A238 * A232

Substituindo a equação (4) em C5) e rearranjando

T
' s c d . x •

scd _ , . ccd „ A
•x • 1 + x A
A
ccâ A + Accd A238 A232

como
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¥•''

í'.

A = A + A
ccd A232 A238

tem-se

T
scd ,

A T -1

= 1 + ccd
C C d Accd

|: Sendo o número de traços total relativo às fissões

238
do U determinado por

A
2 38 m mccd

Para se obter o número de traços total relativo às

fissões do tõrio 232, substitui-se a equação (9) na equação

(7), assim

A - A - ? c c d X ( V d " Accd) utn
A A l - T CIO)

Accd X Tscd - Tccd ̂  Ascd

Para que o número total de traços relativo à fis_

soes do tõrio 232 tenha significado estatístico, ê necessjí

rio que o valor obtido supere ou pelo menos se iguale a três

2fi -
vezes o valor do erro associado ao número total de traços
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obtido relativo às fissões do urânio 238 ou seja :

232 ^38
(12)

onde

cr* • erro associado a Ao,0238 238

Determinando o erro propagado no cálculo de

tem-se

rscd x <Ascd

<Tscd ccd

lccd
lscd - Tccd

x a.vscd

ccd x oT +
'scd

lccd
Tscd " Tccd

2

x
\:cd

U3)

onde
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Quando se trabalha com monitores, torna-se necessjí

rio considerar ainda os erros associados às contagens nor_

malizadas obtidas nos detectores. Baseando-se na equação (3)

e aplicando-se a lei de propagação dos erros ã esta equação,

determina-se o erro associado ã contagem normalizada. Assim

^ 2 CMR + ^ ) 2 CAAN LMA MK CMA A

AN UMA m* ^MA *

(19)
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Com o objetivo de se manter as mesmas condições de

análise, os recipientes de cãdmio devem possuir sempre a

35mesma espessura , ev

variável no processo.

mesma espessura , evitando-se assim o acréscimo de outra

Deste modo, para uma análise quantitativa da influên

cia dos radionuclideos na densidade total de traços normali

zada , presente nos detectores das amostras de xisto,compa

rou-se o número de traços provenientes do tõrio (.A2^^) com

o erro associado aos traços do urânio 238 ^A^íg) multipli

cado por três.

Somente quando A-_2 for maior ou pelo menos igual a

3 cr. , os traços provenientes das fissões do tõrio 232
A238

possuem significado estatístico e, consequentemente, preci_

sam ser subtraídos das contagens normalizadas obtidas para

as amostras de xisto. Assim

AU ' Ascd " A232

onde

2
* número de traços total em 15, 24 cm de ã

rea do detector proveniente da amostra de xis_

to não contaminada, descontados os traços das

fissões do tõrio 232, correspondendo às fis_

soes do 2 3 SU e do 238U;



I . "
Ag , = número de traços total obtido em 15,24 cm

de area do detector proveniente da amostra

fè::: de xisto não contaminada, irradiada sem re
;£<§'';
||í vestimento de cãdmio e que corresponde is

Í fissões de 232Th ' 238U e 235ü ;

i •
§,: ^232 = n"mero de traços total em 15,24 cm de á
:̂. rea do detector proveniente da amostra de

|

xisto não contaminada, correspondendo as

fissões do Th.

p. Os valores normalizados da análise quantitativa da

p influência dos radionuclideos, na densidade total de traços

| das amostras de xisto dos poços "2-NAST-l-PA" e "1-UA-l-AM",

encontram-se nas Tabelas 4 e 5.
{'•'

1 . . 3.2 - Calibração do detector

| Com a finalidade de se demonstrar a operacionalida-

I de da técnica, fundamentada em que a densidade de traços no

t
r detector é diretamente proporcional ã concentração dos ra-
í

't" dionuclídeos fissionãveis presentes na amostra, irradiada ,

? torna-se necessário construir uma curva de calibração (tra

| ços "versus" concentração).

A faixa de concentração escolhida para a curva de

calibração ê baseada em dados preliminares, provenientes de

irradiações de teste, que fornecem a ordem de grandeza das
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P

TABELA 4 : Valores normalizados da analise quantitativa da
influência dos radionuclideos na densidade total de tra-
ços das amostras de xisto do poço "2-NAST-l-PA".

Testemunho Ascd 3 aA238 A232 AU

25 2 514 27 < 99 2 415

26 2 400 27 < 100 2 300

27 1 776 21 > 20 1 776

28 10 692 96 < 615 10 077

29 . 15 352 141 > 82 15 352
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hr

ty: TABELA 5 : Valores normalizados da análise quantitativa da
•fe influência dos radionuclídeos' na densidade total de tra-
^ . ços das amostras de xisto do poço "1-UA-l-AM".

t; Testemunho

I • . • I :

I 24 2 719 27 > 19 2 719

26 4 549 42 > 9 4 549
r

27 3 649 36 > 18 3 649

29 3 440 33 > 16 3 440

30 10 651 90 > 63 10 651

31 15 316 126 > 10 15 316
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concentrações de radionuclídeos fissionáveis presentes nas

amostras escolhidas.

Para alcançar tal objetivo,.não se dispondo de pa

drões primários de xisto, com certificado de analise,

~1

lizou-se como padrão para levantamento da curva de eali

bração, silicagel cromatogrãfica, contaminada com concen

trações pré-estabelecidas do radionuclídeo fissionãvel de

interesse. Cumpre observar que em irradiações de teste foi

considerada desprezível a radiação de fundo ("background")

da silicagel.

Para o levantamento da curva de calibração do ura

nio, sete alíquotas iguais de silicagel foram,diferentemen

te , contaminadas com concentrações de 1,10, 20, 30, 40 ,

50 e 60 ppm de nitrato de uranilo Curanio natural) e irra-

diadas, no reator IEA-R1 do IPEN, na potência de 100 kW ,

com tempo de irradiação variando entre 3 minutos a 10 se_

gundos. Utilizou-se solução de nitrato de uranilo com 6

ppm para monitoração do fluxo de neutrons, sendo todos os

detectores revelados simultaneamente em 10 minutos, na tem

peratura de 60°C, tendo como revelador, solução de KOH

de 24% em peso.

Na Tabela 6, encontram-se os resultados experimen

tais obtidos.

Para verificação da operacional idade da técnica com

relação ao tõrio 232, tendo-sc conseguido o valor du densi_
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TABELA 6 : Contagens obtidas nos detectores imersos em amos_
trás de silicagel contaminadas com nitrato de tirânico.

Amostras

Silicagel

Concentração de
urânio (ppm)

1

10

20

30

40

50

60

Contagei

3

6

8

12

16

18

is Normalizadas

423

322

202

903

430

026

385
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dade de traços proveniente do Th, bastaria simplesmen

te construir a curva de calibração para este radionuclideo ,

procedendo-se de maneira idêntica como no caso do urânio .

Utilizar-se-ia alíquotas iguais de silicagel, diferentemen

te contaminadas com concentrações pre-estabelecidas de

nitrato de tõrio. A monitoração seria realizada com nitra_

to de uranilo e todos os detectores revelados nas mesmas

condições dos demais, anteriormente, irradiados.

Sendo as densidades de traços nos detectores moni-

tores , proporcionais às concentrações de nitrato de urani

Io utilizadas, sera possível normalizar as contagens dos

traços obtidas nos detectores de silicagel contaminada com

torio para as mesmas condições de analise das demais amos_

trás' de xisto, e de silicagel contaminada com urânio.

Como a concentração do radionuclideo fissionãvel de

interesse e a contagem normalizada dos traços obtida nos

detectores das amostras de xisto são as duas variáveis en

volvidas no processo, deve-se verificar se as mesmas estão

correlacionadas, isto é", se não são independentes,utilizan

do-se a estimativa do coeficiente de correlação .

(21)
/[hEX? - (2X^3 [nzcj- (ZCj)2^

onde

r « estimativa do coeficiente de correlação ;
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X. = concentração de radionuclideo fissionãvel

de cada padrão de silicagel contaminado, u

sada na obtenção da curva de calibração;

gf C. -• contagens normalizadas de traços correspon

||: dentes às X^ ;

I . •
| n • número de amostras utilizadas.

Para valores positivos de "r", as variações de

| "C" e "X" são sempre no mesmo sentido. Para valores iguais

h' ou próximos de "1", a relação obtida e linear.

f
f 0 valor de "r" calculado para a curva de calibra-

í{ ção do urânio foi de 0,998. Como este valor é bastante pr5

I; ximo da. unidade, pode-se concluir que a relação entre os

|; . "X." e os "C." da curva ê linear.

• v
l
fí 0 ajuste da curva é* feito através da utilização do
|i método dos mínimos quadrados .

i
f: Os coeficientes "a" e "b" da reta de calibração
y- CC • aX + b) e os respectivos erros associados são calculai
l dos pelas equações '

h

f nEX.C. - EX. EC
-' - - ---1-1 x -J: C22)
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ZX2 re
b - — L _ _ i

- (ZX.)2

°a * / S(-ãY-) a + ZCãî -) or (24)

2 (25)
Ci

Desprezando-se26'41 ax na presença de o,, e efe

tuando-se tem-se

^ (26)

/ f ZX X.2X. I
/ r — ^ ^-i-r a2L

ZX2 - X.2X./ f
ab - ± / r — ^ ^-i-r a2 (27)

Ln2X? (SX^J Ci

O erro associado ã contagem normalizada e calcula

do pela equação (18).

Para o conjunto de dados da Tabela 6, foram regis

trados os seguintes valores :
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•^ a = 308,8 ± 13,1

C b = 77,6 ± 230,7

- A reta de calibração esta plotada na Figura 13.

®x .

l 3.3 - Determinação das concentrações de urânio natural nas

amostras de xisto

| . As concentrações do radionuclideo fissionãvel de in

|v teresse, presentes em cada amostra de xisto, são determinei

| das por intermédio da equação da reta de calibração. E ne-

|{ cessãrio que, anteriormente, as contagens normalizadas dos

| detectores da amostra de xisto sejam corrigidas através do

|; fator corretivo médio de eficiência total de detecção "K"
t
í (0,85 ± 0,01). Segue-se a equação com o respectivo erro as
| sociado.

X - % ^ (28)

f onde

Contagem normalizada de xisto
Fator corretivo médio de eficiência total de detecção

(29)

^ [-â • «2 •<*?> ' • < í ]



62

m\
20000

to
o

19000

ui
o

10000

hi
O

8
3000

l RESUITAOOS EXPERIMENTAIS

RETA AJUSTADA

C*«X+b
o»3oe,e
b*77,«± 230,7

10 20 30 40 50

CONCENTRAÇÃO OE URÂNIO NATURAL ( ppm)

60

Figura 13 : Reta de calibração - variação das contagens nor
malizadas em função das concentrações de urânio natural,nos
padrões de silicagel.
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onde

concentração de urânio natural (ou tõrio), em

ppm, na amostra de xisto;

erro associado ã concentração de urânio natu

ral (ou tõrio) na amostra de xisto ;

erro associado a contagem normalizada e COT;

rigida da amostra de xisto;

E a = erro associado ao coeficiente "a" da reta de

|:: calibração ;

c^ * erro associado ao coeficiente "b" da reta de

calibração.

Os resultados obtidos para as concentrações de uri

nio natural nas amostras de xisto, com seus respectivos er

ros, estão na Tabela 7.

3.4 - Matéria orgânica e concentração de urânio

Em todos os minérios de xisto tanto carbonãceos c£

mo betüminosos, o urânio está disseminado em toda rocha ,

com a maior porção na matriz e com concentrações locais, em

complexos variados, contendo argila, pirita e orgânicos.

Estudos analíticos têm revelado a existência de uni



64

TABELA 7 : Concentração de urânio natural das amostras de

xisto com seus respectivos erros associados e percentagem de

carbono orgânico.

Carbono orga
nico (*) ~

0

1

1

4

5

0

0

0

2

5

3

,66

,02

.23

,48

.70

,95

,86

.70

.24

.29

.21

25

26

27

28

29

24

26

27

29

30

31

2-NAST-l-PA

2-NAST-l-PA

2-NAST-l-PA

2-NAST-l-PA

2-NAST-l-PA

1-ÜA-l-AM

1-ÜATI-AM

1-UA-l-AM

1-ÜA-l-AM

1-UA-l-AM

1-UA-l-AM

8,9 ± 0,9

8,5 ± 0,9

6,5 ± 0,8

38.1 ± 2,4

58.2 ± 3,6

10,1 ± 0,9

17,1 ± 1,2

13,7 ± 1,1

12,9 ±1,0

40.3 ± 2,5

58,1 ± 3,7
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A *)

forraidade geral na natureza qualitativa dos constituintes,

com variação considerável nas quantidades.

Os ácidos hümicos e os humatos contribuem forte-

mente para que o urânio seja fixado pela matéria orgânica.

No entanto, a possibilidade do meio apresentar um pH menor

que 3, como foi visto na turfa, atua contrariamente, pernú

tindo que cátions de uranilo sejam trocados por íons de H

e, em conseqüência, liberados.

- 42 -
A variação da quantidade de oxido de ferro, piri

ta e carbonato, bem como a relação de matéria betuminosa

"versus" carbonácea, é um resultado lógico de variação do

pH que acompanhou a mudança das condições geológicas du

rante a deposição dos sedimentos.

Uma primeira análise pode ser realizada entre a

concentração de urânio, determinada pela técnica de regis_

tro de traços de fragmentos de fissão e o levantamento pei:

céntual de matéria orgânica (representada pelo carbono or

ganico), fornecido pela PETROBRÂS e constante da Tabela 7.

As variações pequenas de concentração de urânio de

6,5 ppm a 8,9 ppm (no poço 2 NAST-1-PA) e de 10,1 ppm a

17,1 ppm (no poço 1-UA-l-AM) não guardam uma relação defi

nida com o percentual de carbono orgânico.

Entretanto, comparando-se um desses valores de con

centração pequena com qualquer dos outros maiores, o aumen
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to percentual de carbono orgânico e bem d i s t i n t o .

Os pontos discordantes existentes,provavelmente,p£

dem ser justificados pela diferença de composição quanta^

tativa dos elementos constituintes do xisto que influem dî

retamente no pH da substância como um todo ou devido ã flu

tuação estatística do erro.

42Consta da literatura uma correlação para xistos

não carbonãceos .a qual se aplica às amostras utilizadas nes

te trabalho:

log(U x IO4 + 1) - 1,8081 - 0,2045 (ferro livre) -

- 0,0400 (G02) + 0,0140(pirita) +

+ 0,0465 (carbono orgânico)

- 0,0076 (silicatos) (31)

No entanto, excetuando-se a concentração de urânio

pesquisada neste trabalho e a quantidade percentual de car_

bcno orgânico fornecida pela PETROBRÀS, não foi possível con

seguir o levantamento, nos laboratórios de algumas conceitu

adas empresas solicitadas, dos valores do ferro livre, C02,

pirita e silicatos, motivo pelo qual a referida fórmula não

pode ser testada.

Fica, no entanto, demonstrada que.a técnica do re-
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Ma

gistro de traços de fragmentos de- fissão, através da deter

minação da concentração de urânio, permite a possibilidade

de se estabelecer tuna correlação entre a matéria orgânica

(representada pelo carbono orgânico)e a concentração de ura

nio, tendo-sí os componentes restantes de interesse no

xisto.

% • • :



fe
CAPÍTULO IV

COMENTÁRIO E CONCLUSÕES

|; Os resultados obtidos demonstraram, pela primeira

Í." vez , a viabilidade da técnica do registro de traços de frag

fi mentos de fissão para determinação do valor de concentração
i;:- ^

I de urânio natural, quando este radionuclídeo acha-se mistu

í- - "'

% rado em proporções estatisticamente significantes com o to-

Í rio. Até então, só se tinha utilizado esta técnica para d£
7 terminação de um desses radionuclídeos em condições tais

', que o outro se apresentasse em proporções estatisticamente

desprezíveis.

Essa nova aplicação dos detectores de traços do es_

tado solido fundamentou-se no fato das secções de choque de

fissão do U , U e Th apresentarem acentuada dif£

rença de valores, além das condições de irradiação propicia

rem uma predominância do fluxo térmico. Assim foi possível,

contaminando-se amostra de xisto com solução de nitrato de

uranilo de densidade de traços muitas vezes maior que a so

ma total das densidades de traços dos radionuclídeos presen

tes na amostra, desprezar-se os traços provenientes do to

rio em presença dos traços do urânio natural, obtendo-se des
238 235te modo, uma relação entre os traços do U e do U. Na

determinação desse parâmetro, foi utilizada a própria amos_

tra contaminada, atendendo-se assim a necessidade de se tra

balhar sempre no mesmo meio de irradiação e evitar-se a in

68
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trodução de modificações nas condições de análise que pudes_

sem distorcer os resultados obtidos.

Cumpre, neste ponto, considerar que face às baixas

concentrações dos elementos fissionáveis, apresentadas nas

irradiações de teste realizadas, houve necessidade da utî

lização do reator para as irradiações e, em conseqüência ,

a monitoração do fluxo de neutrons.

As condições atuais de irradiação disponíveis no

reator IEA-R1 do IPEN trouxeram prejuízos âs medidas efetu

adas, uma vez que a GI (guia.de irradiação)«constituída de

um tubo estreito no fundo da piscina, dificulta a colocação

e descida integral do invólucro contendo o material a ser

irradiado, fato que acarreta sensíveis alterações nos tem

pos de irradiação previstos. Assim as correções devido a mo

nitoração do fluxo de neutrons são extremamente elevadas.

Há ainda a se observar que, com base nos resultados

da análise de composição química realizada no Instituto de

Engenharia Nuclear, as diferentes amostras de xisto de cada

um dos poços perfurados foram consideradas possuindo idênti

cos meios de irradiação, o que tornou possível desprezar-se

a pequena variação de composição em duas coletas consecuti

vas necessárias do mesmo testemunho, uma vez que a sonda pejr

furatriz i

mo ponto.

furatriz não consegue retirar o material exatamente do mes
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Mesmo com essas aproximações de caráter prático e

correções adotadas nas determinações do conteúdo de urânio

das amostras, além do uso da constante de eficiência total

de detecção encontrada na literatura (trabalho sobre o "Xis

to de Formação Irati" ), os resultados encontrados e ana.

lisados foram compatíveis com o objetivo principal a ser

alcançado neste trabalho ou seja, conseguir determinar as

concentrações de urânio, procurando-se uma correlação en

tre a radioatividade natural do xisto, representada pelos

radionuclideos presentes, e a quantidade de matéria orgânji

ca. " '

Os resultados experimentais foram satisfatórios e

chegou-se, assim, a conclusão que as concentrações de ura

nio natural e tório são os principais responsáveis pela r£

dioatividade natural apresentada pelo xisto da região do

médio Amazonas.

Como foi visto, a técnica do registro de traços de

fragmentos de fissão permite a possibilidade de,através da

determinação da concentração de urânio, ser estabelecida uma

correlação entre esta concentração e a matéria orgânica pr£

sente. Para verificação da relação existente na literatura,

há necessidade do conhecimento do teor de outros constituin

tes das rochas de xisto como oxido de ferro, pirita e cai;
42bonatos, que modificando o valor do pH influem indireta

mente na absorção de cãtions de urànilo pela matéria orgâ

nica.
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Cumpre observar que o estudo foi realizado com amo£

trás de xisto, retiradas de profundidades que variaram de

1438,5 m a 1680 m no poço "2-NAST-l-PA"e de 3066,7 m a

3420 m no poço" 1-UA-l-AM", não havendo previsão de resulta

dos para amostras encontradas fora destes limites.

Outra possível aplicação da técnica do registro de

traços de fragmentos de fissão seria, por intermédio da d£

terminação da concentração de urânio e tório na matéria o£

gânica, fornecer importantes subsídios de pesquisa para l£

calização de jazidas destes radionuclideos, considerando-se

que os ácidos hümicos e humatos, presentes na matéria orgâ

nica, possuem a propriedade de absorver cátions de uranilo

e tório, dependendo do pH do meio. Tendo-se utilizado outras

substâncias constituídas de matéria orgânica, tais como cin

zas de carvão, xisto da Formação Irati e petróleo,provenien

tes do sul e leste do País, como base de pesquisa em outros

trabalhos para determinação da concentração de urânio, onde

os valores encontrados para a concentração desse radionuclí

deo foram bem inferiores aos de algumas amostras de xisto

do médio Amazonas e levando-se em conta a capacidade migra,

tória do urânio, existe alguma possibilidade, a uma primei

ra analise, de encontrar-se maiores jazidas de urânio na r£

gião amazônica em relação ãs regiões sul e leste do País.

Os resultados experimentais encontrados neste traba

lho conjugados â crescente der.anda de combustível nuclear ,

provocada pelo aumento do número de reatores, tanto térnú

cos como rápidos, e a atual crise mundial do petróleo são
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fatores importantes no estudo da viabilidade econômica pa

ra exploração das jazidas de xisto do médio Amazonas, ten

do o urânio e o tõrio como subprodutos de industrialização.

Como as amostras de xisto foram retiradas de cama

das bem profundas, uma possibilidade seria a exploração sub

terrânea dessas jazidas. Neste caso, face aos valores encon

trados nesta pesquisa para as concentrações de urânio, é

recomendável uma ventilação adequada do local de trabalho ,

considerando-se especialmente o risco da contaminação intei:

na do mineiro pela inalação do radônio 222, que embora ji

nerte , ê solúvel nos fluidos do corpo, em particular, o

sangüíneo e o gorduroso. Seus filhos de meia vida curta ,

tais como Po , - Bi , Pb e Po, quando formados

no ar livre ou cavidade pulmonar, têm a alta probabilidade d3

interagirem com as pequenas partículas em suspensão no ar

e depositarem-se preferencialmente na nasofaringe e árvore

trãqueo-bronquial.

Uma importante linha de continuidade de pesquisa ,

empregando a técnica do registro de traços de fragmentos de

fissão no campo da proteção radiolõgicà, seria o desenvolvi

mento de trabalho visando um estudo do comportamento migra-
7 7

tõrio do plutonio , geologicamente no tempo, utilizando-se

a matéria orgânica adequada com pH conveniente. Informações

importantes referentes à contaminação ecológica iriam auxi.

liar o equacionamento do problema da deposição e armazena

mento dos crescentes rejeitos radioativos oriundos das ati.

vidades de instalações nucleares de todo o mundo.



APÊNDICE A

RFPRODUTIBILrDADE TOTAL DA TÉCNICA

Irradia-se "n" alíquotas iguais de amostras de xis_

to pulverizadas.

Calcula-se a média aritmética X dos "n" valores ex

perimentais X» , X, , X , onde

i í X. (32)
n i=l x

Passa-se ao calculo do desvio-padrão S dos "n" va

lores experimentais Xj , X2 , ... X ,

onde

n f

í (^ - x ) Z

n C33)

Obtém-se a seguir o desvio-padrão da média S— dos

"n" valores experimentais,

onde

Sv

S- - -é (34)

De posse desses dados, determina-se a distribuição

•t" de Student25<40'41'43 para "f" graus de liberdade e pro
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habilidade "p" de cair no intervalo considerado tnível de

confiança), adotando-se a notação compacta "t f".

Finalmente , calcula-se a reprodutibilidade percen

tual "R", determinada pela relação

x 100% .- (35)



APÊNDICE

EFICIÊNCIA DE DETECÇÍÍO

B.I - Eficiência total de detecção dos meios de irradiação

das amostras

Hã necessidade da realização de um teste para verifi

cação do comportamento dos meios de irradiação entre os di-

ferentes tipos de amostra de xisto, concluindo-se sobre a

pertinência ou não de cada um dos tipos a um mesmo grupo.

Considera-se "m" tipos de amostras de xisto, recolhi

dos a profundidades diferentes nos poços de perfuração.

Prepara-se "q" alíquotas iguais de cada um dos tipos

de amostra de xisto, sendo "q" igual ou maior que três.Repe_

te-se este procedimento para cada um dos tipos de xisto,con

taminando-se estas últimas alíquotas, igualmente, com a mes_

i ma concentração pre-estabelecida de nitrato de uranilo. Cum

•-. pre observar que a concentração de- solução -contaminante de_

ve ser, no mínimo, dez vezes maior que a soma total das con

centrações dos radionuclideos fissionãveis presentes em qual

quer dás amostras.

A contaminação não oferece dificuldades. É suficien-

te realizar uma mistura, mais homogênea possível, de 53g de

amostra pulverizada de xisto com 53 ml de solução de nitrato

75
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de uránilo de concentração prê-estabelecida. E oportuno, no

entanto, lembrar que a concentração em ppm (parte por mi

lhão) corresponde à relação entre massas da ordem de 10" ,

isto ê , mg/kg ou equivalente.

As amostras de xisto contaminadas são secas em banho

de areia e, juntamente com as não contaminadas, são coloca

das durante 24 horas na estufa, a temperatura de 100 C, pa-

ra eliminação de ãcido nítrico, ãgua destilada e elementos

orgânicos mais leves, por ventura existentes. Finalmente ,

são levadas ã balança para que sejam colocados 53g de xisto

nos recipientes de poliestireno.

As amostras, apÕs a preparação, são irradiadas no re

ator com fluxo neutrõnico compatível, durante determinado tem

po, sendo monitoradas por solução de nitrato de uranilo.

Subtrai-se, então, das contagens (normalizadas) obti

das nos detectores das amostras de xisto com contaminação ,

as contagens (normalizadas) obtidas nos detectores das amoj>

trás de xisto não contaminadas. Evidentemente, esta diferen

ça de contagens deve representar os traços provenientes da

contaminação da amostra de xisto.

Calcula-se a média entre as diferenças de contagens

(normalizadas) das "q" alíquotas de cada tipo de amostra de

xisto. Como a comparação ' das médias dos resultados ob

tidos para cada tipo de amostra de xisto é feita pela anãH
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se da variância, é necessário verificar-se antes se as va-

riâncias dos conjuntos são estatisticamente iguais, no ní-

vel de confiança desejado .

As variancias dos resultados de cada tipo de amostra

de xisto são calculadas ' por

f o. - j; ^ — (36)
4 X • 3 • ÜJ - 1

fe onde

2 ~
S. = variância dos resultados obtidos para o tipo de

xisto "i" C"i" variando de 1 a "m") ;

X. = média aritmética das diferenças de contagens (nor

malizadas) obtidas para o tipo de xisto "i";

X..= diferença de contagens Cnormalizadas) do tipo de

xisto "i" , obtida na irradiação " j " ;

n. = número de contagens determinadas para o tipo de

xisto "i".

. Escolhendo-se o mesmo número de graus de liberdade p<i

ra todas as variancias, pode-se adotar o critério de Coch

rane * . Baseia-se na lei de distrii. "n da relação en

tre o valor da Maior variância encontrada coa a so«a de to

das as vnriâncias * • Assi»
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S2

max
sj{ • S* •

onde

2 • „ 2 2
S m a x = valor da maior variância entre Sj , S2 , ...

7fi

€ompara-se o valor calculado ("Gm '') com o tabela

do C"Gtau"). no nível de confiança desejado. Nas tabelas da

função "6", os valores são definidos para "k,(n-l)M graus

de liberdade, onde "k" e o número de variâncias a serem com

paradas e "(n-1)" é o número de graus de liberdade de cada

variância.

Para "Gmax" menor que "G ." , no nível de confiança
*) (\ A 1

desejado, as variâncias são estatisticamente iguais ' .

Adota-se a notação compacta "G_c(k, n-1)", onde

nc * nível de confiança.

Satisfeita esta condição, passa-se a comparação das

médias obtidas.

Calcula-se a soma dos quadrados entre as amostras de

xisto, a soma dos quadrados dos resíduos e a soma dos quíi

drados totais, determinadas ' , respectivamente, por

SQE « E T ? / ^ - T2/N (38)
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SQR = Z I X2. - I T 2 / ^ (39)

SQT = I I X2. - T2/N (40)

pnde

N = número total dos eventos (quantidade total de

todas as amostras irradiadas) ;

T- - soma de todas as diferenças de contagens (nor

malizadas) do tipo de xisto "i" ;

soma total de todos T- ;

X.. • diferença de contagens (normalizadas) do tipo

de xisto "i" , obtida na irradiação " j " .

De posse dos valores acima, calcula-se '

4 -
SR " f S C42)

F«P- á
 (43)

• • nÚMro de tipos de xisto em estudo.
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Verifica-se o valor tabelado de "F", no nível de con

fiança desejado, utilizando-se a tabela de distribuição "F",

segundo o critério mono caudal, com "(m-1)" e "(N-m)" graus

de liberdade26'40*4*'43.

Caso o valor calculado C"F _") seja menor que o ta

b el ado. ("F-t-gij") » P°de-se concluir que as médias são iguais

e que as amostras em análise são pertinentes ao mesmo gru

po 2 6' 4 1.

Adota-se a notação compacta "F (m-1 , N-m)", onde

n • nível de confiança.

B.2 - Eficiência total de detecção entre cada meio de ir

radiação das amostras e do-padrão.

Apôs a realização do teste anterior, conclui-se que

os "m" tipos de amostra de xisto acham-se distribuídos en

tre "g" grupos distintos (g£m), onde os elementos internos

de cada grupo são semelhantes.

Há necessidade agora de realização de outro teste pa

ra verificação do comportamento dos meios de irradiação en

tre cada um dos diferentes grupos de amostra de xisto e o

padrão de silicagel. Quando forem diferentes, há necessida

de e» se determinar o fator corretivo médio de eficiência

total de detecção "K" , entre o seio de irradiação do gru

po da amostra de xisto e o do padrão de silicagel.
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Prepara-se "q" alíquotas iguais de cada um dos gru-

pos de amostra de xisto, sendo "q" igual ou maior que três.

Repete-se este procedimento para cada um dos grupos de a-

mostra de xisto, contaminando-se estas últimas alíquotas ,

igualmente, com a mesma concentração pré-estabelecida de

nitrato de uranilo.

Prepara-se "q" alíquotas iguais de amostra de silica

gel, destinadas também a serem contaminadas, igualmente ,

com a mesma concentração pré-estabelecida de nitrato de u

ranilo, utilizada na contaminação do xisto.

Cumpre observar que a concentração da solução conta-

minante deve ser, no mínimo, dez vezes maior que a soma t£

tal das concentrações dos radionuclideos fissionãveis pre

sentes em qualquer das amostras.

As amostras de xisto e silicagel contaminadas são se_

cas em banho de areia e, juntamente com as alíquotas de

xisto não contaminadas, são colocadas durante 24 horas na

estufa, ã temperatura de 100°C, para eliminação de ácido

nítrico, água destilada e elementos orgânicos mais leves ,

por ventura existentes. Finalmente, são levadas à balança

para que sejam colocados 53g de xisto e 23g de silicagel

nos recipientes de poliestireno.

As amostras, após a preparação, são irradiadas. no

reator com fluxo neutronico compatível, durante determina

do tempo, sendo monitoradas por solução de nitrato de ura
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nilo.

•; Subtrai-se , então, das contagens Cnormalizadas) ob_

r tidas nos detectores das amostras de xisto com contaminar-
; ção, as contagens Cnormalizadas) obtidas nos detectores das

r amostras de xisto não contaminadas. .Evidentemente, esta dî

-: ferença de contagens deve representar os traços provenien-

tes da contaminação da amostra de xisto.

Calcula-se a média entre as diferenças de contagens

(normalizadas) das "q" alíquotas de cada grupo de amostra

de xisto.

Calcula-se a média entre as contagens (normalizadas)

das "q" alíquotas das amostras de silicagel contaminadas .

Considera

gel pura.

25
Considera-se desprezível a radiação de fundo da silica-

As variâncias dos resultados de cada grupo de amos-

tra de xisto e da silicagel são calculadas pela fórmula (36),

co» "i11 variando de 1 a "g".

De posse desses dados, compara-se a média obtida pa-

ra cada um dos grupos de amostra de xisto com a média da

silicagel contaminada.

A comparação das duas médias ê feita pelo critério

"t" de Student por ser mais rigoroso , sendo necessário ,
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primeiramente, verificar se as variâncias calculadas para

cada grupo de amostra de xisto e para a silicagel contanú

nada são estatisticamente iguais, no nível de confiança

desejado, pelo teste "F" (bicaudal)26'41.

A tabela de distribuição "F" ê de dupla entrada,es-

tando na primeira linha os valores "f.,",que correspondem

ao numero de graus de liberdade da variância numericamen-

te maior. Na primeira coluna encontram-se os valores "f?"»

que correspondem ao numero de graus de liberdade da outra

variânciá. Cumpre lembrar que na comparação de duas vari^

âncias, quando se aplica o teste "F", deve-se colocar no

numerador a variância de maior valor '

tra de silicagel (S )

Considerando-se, por exemplo, a variância da amos-

como sendo de maior valor numeri
• u —

co, tem-se

e2
; (44)

onde

S2
Si variância dos resultados obtidos para o gru

po de xisto "i"

Passa-se a comparar o valor calculado ("F x_ ") com

o valor tabelado ("Ft ^") , no nível de confiança deseja-

do, segundo o critério bicaudal, com "fJ'e'f," graus de

liberdade41'43.
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Sendo "F e x p " menor que "*tab" » conclui-se que as

variâncias são estatisticamente iguais, no nível de confi-

ança desejado.

Constatada a igualdade das variâncias, calcula-se a

variância ponderada,determinada por

S?
(45)

n + m - 2

onde

n = número de contagens determinadas para o grupo

de xisto "i";

' m = número de contagens determinadas para as amos-

tras de silicagel contaminadas;

2S. = variancia dos resultados obtidos para o grupo

de xisto "i" ;

2 •»

S = variancia dos resultados obtidos para as amos-

tras de silicagel contaminadas.

De posse desses valores , calcula-se o valor de "t"

de Student, determinado por

ü I AT1 H (46)
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onde

Xj = média aritmética obtida para o grupo de xis-

to "i" ;

U = média aritmética obtida para as amostras de

silicagel contaminadas;

n = número de contagens determinadas para o gru

po de xisto "i" ;

5 = desvio padrão

Compara-se agora o valor calculado C"tex_") com o

tabelado ("tt * " ) , no nível de confiança desejado, segundo

o critério bicaudal, com (m+n-2) graus de liberdadJ6'40*41'4?

Para "t " menor que "t*.-!,11 » no nível de coirfiança dese-

jado, as duas médias são iguais,podendo-se concluir que os

comportamentos dos meios de irradiação em analise são se-

melhantes .

Caso contrário, os comportamentos dos meios de irra-

diação do grupo de xisto em estudo e do padrão de silica^

gel são diferentes, tornando-se necessário, em consequên

cia, relacionar a eficiência total de detecção "K" dos re

feridos meios, determinando-se, com base na equação (1) ,

o fator corretivo médio de eficiência total de detecção"!?',

entre o meio de irradiação do grupo de xisto e o do padrão

de silicagel.
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Prepara-se "j" conjuntos iguais, compostos de três

ou mais alíquotas iguais de amostras pulverizadas do grupo

de xisto em análise, sendo "j" igual ou maior que três.

Repete-se idêntico procedimento para amostra de

cagel e para a do grupo de xisto em analise , destinadas ara

bas a serem contaminadas.

Prepara-se "j" soluções de nitrato de uranilo com

concentrações prê-estabelecidas diferentes.

Cada um conjunto de amostra de xisto e outro de s i H

cagel são contaminados, igualmente, com uma das soluções

de nitrato de uranilo.

Cumpre observar que cada uma das concentrações de S£

lução contaminante deve ser, no mínimo, dez vezes maior que

a soma total das concentrações dos radionuclideos fissioná

veis presentes em qualquer das amostras de xisto.

As amostras de xisto e de silicagel contaminadas são

secas em banho de areia e colocadas,juntamente com as amos_

trás de xisto não contaminadas, na estufa durante 24 horas,

à temperatura de 100°C , para eliminação de ácido nítrico,

Sgüa destilada e elementos orgânicos mais leves, por ventu

ra existentes. Finalmente, são levadas â balança para

que sejam colocados 53g de xisto e 23g de silicagel nos re

cipientes de poliestireno.



87

As amostras são então irradiadas no reator com fluxo

neutrônico compatível, durante determinado tempo, sendo mo

nitoradas por solução de nitrato de uranilo.

Após normalizados todos os resultados para cada um

dos conjuntos de xisto contaminado e de silicagel são de-
25terminados :

- média aritmética das contagens, X , usando-se a

equação (32) ;

desvio-padrão S , usando-se a equação (33);

desvio-padrão da média S— , usando-se a equação

(34);

a variável "t ," ;
P»1

- a rèprodutibilidade percentual "R", usando-se a £

quação (35).

A análise dos valores da rèprodutibilidade percentual

"R" permite uma avaliação da técnica no trabalho executado.

Após, subtrai-se das contagens (normalizadas) obtidas

nos detectores das amostras de xisto com contaminação, as

contagens (normalizadas) obtidas nos detectores das amostras

de xisto não contaminadas. Calcula-se a média entre as dife
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renças de contagens (normalizadas) para cada um dos "j" con

juntos de xisto e, finalmente ,determina-se o fator correti

vo de eficiência total de detecção entre os meios de irradi_

ação do xisto e silicagel , com mesma contaminação.

V
*c - Z-1 C47)

j

onde

T = fator corretivo de eficiência total de detec-

ção do caso "j";

X = média aritmética das diferenças de contagens
xj

(normalizadas) do xisto do caso "j" ;

= média aritmética das contagens (normalizadas)
j

do "padrão de s i l icagel do caso " j " .

Calcula-se, finalmente, o fator corretivo médio de £

ficiência total de detecção R (do grupo de xisto em análise),

determinado por

i í K (48)
Cj*l

 cj

onde

TJ « fator corretivo médio de eficiência to ta l de de_

tecção;

j = número total de conjuntos da amostra de silicagel.
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