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RESUMO

lhü desenvolvido e -aqui flprpsentaáo se pro

studaü» a viabilidade da associação dos métodos de concen-

tração em resina, desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - CETEC, com a ativação neutrônica.,0-trafealho

compiecnEte /fiem do estudo do comportamento da resina sob irradia

çao com neutrons,vestudos referentes a variação da taxa de reten

ção em função do pH e do tempo de contato da solução com a resi-

na. .

O elemento a que se deu maior ênfase foi o mercú-

rio, que geralmente apresenta sérias dificuldades na análise.

Para dar suporte ãs análises foram estudadose im-

plantados, encontrando-se em operação, dois métodos automáticos

de análise de espectros gama.

Nas condições experimentais empregadas os limites

de detecção encontrados foram: 0,5ppb para o cobalto e lppb para

o mercúrio.



RESUME

Le travail développé et ici presente se propose â

étudier Ia viabilitê de lfassotiation des méthodes de concentra -

tion en resine, développé par Ia Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais-CETEC, avec 1'activation par neutrons. Le travail

rapporte en plus de 1'étude du conportement de Ia resine soumise ã

1'irradiation par neutrons, les études des variations de Ia taxe

de retention en fonction du pH et du temps de contacte de Ia solu

tion avec Ia resine.

L'element auquel on a fait plus attention c'est le

mercure, qu'en general present des dificultes ã 1'analyse.

Pour aider aux analyses, on a étudié et enseré

deux methods automatiques d'analyse d'un spectre gamme complexe,

qui fonctionnent toujours.

Dans les conditions experimentales employees, les

limites de detection obtenus sont les suivants: 0,5ppb pour le

cobalt et lppb pour le mercure.



1. INTRODUÇÃO

Os problemas surgidos pela ausência de medidas

de controle sobre a eliminação de rejeitos por vias hídricas ou

atmosféricas de origem industrial têm constantemente exigido

métodos rápidos, precisos e de alta sensibilidade pa-

ra determinação das espécies químicas envolvidas.

Os problemas e perigos desta ação indiscrimina-

da começaram a ser sentidos, ou ao menos foram pela priueira

vez reportados, na década de 50. A contaminação da baía de Mi-

namata no JapClo com mercúrio culminou com o aparecimento de u-

ma estranha epidemia entre os pescadores da região .Um qua-

dro futuro nada animador é mostrado por Jernelov . Segundo

ele, áreas conhecidamente contaminadas com mercúrio exigiriam

de 10 a 100 anos para serem recuperadas, na suposição de uma

parada total no lançamento deste. O quadro torna-se ainda mais

desaminador, pois são vários os elementos químicos potencial -

mente perigosos (tóxicos) citados na literatura que frequen

temente podem ser encontrados. Dentre eles podemos citar Ni,As,

Se, Te, Ag, Pb, Bi e Cd. Além destes, muitos elementos ditos



essenciais, ou seja, que apresentam um papel biológico como o

Co, Cu, Zn passam a ser tóxicos se incorporados excessivamente.

Em vista disto se faz necessário um controle pe

riódico da concentração desta vasta gama de elementos na água,

onde normalmente as concentrações envolvidas são da ordem de

parte por bilhão(ppb).

A análise de quantidades de elementos dessa or-

dem de grandeza exige métodos de concentração. O trabalho pro-

posto associa o método de con<

lise por ativação neutrôníca.

posto associa o método de concentração em resina com a aná-

0 método de concentração em resina apresenta wan

tagens no processo de coleta de amostras em campo. A primeira

é que sendo a coleta efetuada no próprio local dispensa o uso

de estabilizadores requeridos quando do transporte da água.Con

sequentewente a contaminação proveniente do emprego de reagen-

tes químicos no tratamento fica eliminada. Segundo que o volu-

me das amostras a ser transportado para o local de análise é

consideravelmente reduzido.

Dentre os muitos métodos disponíveis com sensi-

bilidade suficiente para a determinação de traços de elementos quí-

micos, a ativação neutrônica se mostra particularmente interes

sante. Os principais fatores que favorecem a escolha desta téc

nica de análise podem ser resumidos em:

a - é um método rájitio de análise;

b - não depende da forma química do elemento;

c - é de natureza não destrutiva, o que permite portanto
sua associação coro outros métodos de análise;

d - a alta sensibilidade do método se condições experimen-
tais favoráveis são disponíveis;

e - o elemento pode ser identificado por dois processos cem
plementares quais sejam, a meia-vida e a energia de um
ou dos vários gamas característicos do eleoento forma-
do;

f - os resultados podem ser obtidos por métodos automáti -
cos ou semi'automáticos.
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A associação dos dois métodos aqui proposta,con

centração em resina e ativação, permite a identificação e o es_

tudo simultâneo de vários elementos em uma única amostra ana li.

sada. Além disto, um controle efetivo da qualidade de água exî

ge a análise de um grande número de amostras, já que a coleta

não deve restringir-se a um só local. Neste caso, a quantidade de

dados acumulados torna-se muito grande e seria indispensável a

disponioilidade de métodos automáticos de obtenção dos resulta

do. 0 trabalho se propõe a satisfazer estes requisitos com a

implantação de programas que se prestam a este fim.



2. ANÁLISE POR ATIVAÇÃO

O principio fundamental da análise por ativação

é o bombardeio de núcleos por partículas nucleares (protons,

neutrons, partículas alfa, fótons e outras), produzidas em rea

tores, aceleradores ou outras fontes. Alguns dos átomos presen

tes no material submetido ao bombardeio de partículas reagem

com estas, ou seja, ocorre uma reação nuclear. Da interação,os

átomos são convertidos em isótopos diferentes do mesmo elemen-

to ou de elementos diferentes, dependendo da naturezae da ener-

gia das partículas incidentes. De modo geral, acompanhando a

reação nuclear ocorre a emissão de radiação, em um tempo da or

dem de 10 s, meia-vida do núcleo composto.

Era muitos casos os novos núcleos formados são

instáveis. 0 decaimento se dá através da emissão de radiação

tendo uma meia-vida característica. A situação geral pode ser

esquematizada como segue

\
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Cora a ajuda de detectores de partículas é possl -

vel uma caracterização qualitativa e quantitativa da radiação

emitida. O numero de partículas detectadas, dependente da geo-

metria de contagem, do tempo de irradiação e espera e do fluxo

de partículas, é proporcional ao número de átomos presentes na

amostra irradiada. A análise por ativação se vale desta propor

cionalidade para uma medida da quantidade de átomos presentes

e com o conhecimento da reação induzida, o elemento presente na

amostra. Na seqüência, cada etapa do processo será discutida :

fontes de partículas, processos de formação e decaimento de nu

cleos e os detectores de radiação.

2.1 - Tipos de Irradiadores

As primeiras reações nucleares de transmuta

ção foram possíveis com a utilização de partículas alfa, prove

nientes dos radionuclideos naturais. Com o advento de acelera-

dores, baseados no principio da aceleração de Ions pela apli-

cação de uma diferença de potencial, outras partículas começa-

ram a ser disponíveis. De modo geral,os aceleradores são cons-

tituídos de um tubo acelerador, no qual uma diferença de poten

ciai ã aplicada e uma fonte de Ions colocada em uma das extre-

midades. A produção de partículas pesadas é possível pela ioni

zação de um gás (hidrogênio, deutério, hélio) e elétrons podem

ser produzidos em um canhão de elétrons. A energia das partícu

Ias obtidas nos aceleradores está compreendida em um amplo es-

pectro, dependendo do tipo de acelerador e da partícula acele-

rada. Em alguns casos as partículas diretamente aceleradas dão

origem a novas partículas que podem ser utilizadas na produção

de radioisótopos•

Além das partículas carregadas como partículas

ativantes, pode-se citar as partículas neutras como os fótons

e os neutrons. As fontes comumente usadas de fótons são: rea-

ções induzidas por neutrons em um reator (secção 2.2) através
24 âfi

da produção de núcleos instáveis { N a , Y ) , com a emissão de
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fótons nonoenergéticos; a reação H(p,v) He produzindo fótons
monoenergiticos, com energia dependente da energia dos protons
incidentes; e através do freamento de partículas carregadas no
campo coulombiano dos átomos, raios-X de freamento, emitidos em
um espectro contínuo de energia. As principais reações que en-
volvem estas partículas são: a excitaçãc de núcleos a estados
isoméricos; a fotodesintegraçao do deutério (limiar de 2,23MeV)
e do 9Be (limiar de l,67MeV).

Os neutrons, que são as partículas ativantes de
maior interesse neste trabalho, serão tratados separadamente.

2.1.1 - Fontes de Neutrons

0 avanço da técnica de ativação está intimamente
relacionado ao desenvolvimento das fontes de neutrons. A dispo
nibilidade de altos fluxos cm reatores associados ã ausência de
carga dos neutrons fazem das reações com estas partículas as u
sualmente empregadas em ativação. As fontes de neutrons podem
ser divididas em três tipos: neutrons produzidos em reações rm
cleares envolvendo partículas carregadas ou fótons; fissão es-
pontânea e neutrons produzidos em reatores.

Os neutrons são obtidos pelo bombardeio de núcle
os leves com partículas alfa ou fõtons emitidos no decaimento

9 12
de núcleos radioativos. Una reação iaçortante é Be(a,n) c. Como fon-

226 07
tes de partículas alfa pode-se citar o Ra (neutrons acima de 13MeV), Pu

210(neutrons abaixo de 0,6MeV), Po(neutrons acima de 11 MeV), envolvendo
tarbém partículas alfa há emissão de neutrons na reação ma, nj N .Neu
trons são também produzidos nas reações Be(Y,n) Be* e H(Y,n) H com ga -
mas emitidos pelo Ra, Na, Y, raios-X de freamento e outras fontes.
O bombardeio de alguns núcleos com protons e deutério obtidos
em aceleradores é também uma fonte de neutrons. Algumas rea -
ções importantes são: H(d,n) He; H(d,n) He; Li(p,n) Be e
9 1 0ç
9 Be(d/n) 1 0 B.

A obtenção de neutrons é possível também da fis
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são de alguns núcleos. Entre eles pode-se citar o decaimento do

Cf (T,/2
=2,55 anos) por emissão alfa e cerca de 3,4% por

fissão espontânea emitindo 3,5 neutrons. A emissão de neutrons

nestas fontes é de aproximadamente 2,4x10° nêutrons/iig.s.

A mais importante fonte de neutrons para o pre-
235sente trabalho e a fissão do U em reatores. Por absorção de

neutrons o núcleo físsil em um reator divide-se em dois frag -

mentos, produtos de fissão, tendo cada um cerca da metade da

massa e da carga do núcleo fissionado. COM; OS núcleos pesados pos-

suem uma razão nêutrons-prõtons maior que os núcleos leves há uma

tendência do produto de fissão atingir o equilíbrio protons -nêu

trons pela emissão de neutrons. No entanto, jâ durante a fis -

são alguns neutrons são emitidos, os neutrons prontos. A rea -

ção típica desse processo envolvendo o U é

235., 1 * A1Y . A2V v1

U + 0 n (térmico) Z1X + Z2Y + On

235
Para a fissão com neutrons térmicos do U

239
v = 2,5. Para a fissão do Pu, v = 2,9. A energia de neutrons

emitidos na fissão está compreendida entre O e 25 MeV.

2.2 - Formação e Decaimento de Núcleos Radioativos

Três fatores são importantes na formação de nú-

cleos radioativos por irradiação: a secção de choque, o fluxo

de partículas e a constante de decaimento.

0 fluxo $ é uma medida do número de partículas

incidentes sobre uma amostra por cm por segundo. Está direta-

mente relacionado com a sensibilidade da técnica, uma vez que

se o fluxo aumenta o número de reações induzidas será maior e

consequentemente mais partículas serão emitidas e detectadas.
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A secção de choque o mede s probabilidade de es-

correr uma reação nuclear. Ê definida como o quociente entre

o número de reações obtidas por segundo por núcleo e o número
o

de partículas incidentes por cm por segundo. Seja $ o fluxo
de partículas incidentes por cm e C o número de interações por

cm por segundo, então

A secção de choque pode ser entendida conto a área efetiva de

choque oferecida pelo núcleo. A unidade de o é o barn, sendo

1 barn = io"24cm2.

A constante de decaimento A mede a probabilida-

de de um núcleo radioativo decair na unidade de tempo. Está re

lacionado com a meia-vida T, ._, tempo para que a quantidade de

átomos radioativos decaia ã metade, pela relação

Í2-2- (2.2)
Tl/2

2.2.1 - Reações com Neutrons

Considere-se a situação geral na qual um elemen

to de número de massa A e o número atômico Z é irradiado em um

reator (neutrons com energias entre 0,001 eV e 15 MeV). Por ab

sorção de um nêutron um núcleo composto é formado, de número de

massa A+l, em um estado excitado. 0 Decaimento do núcleo com -

posto pode se dar de diferentes maneiras como mostra o esquema

abaixo:
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Av

Z

(n, Y )

(n, p )

(n, 2n)

X1 + X" + x Jn (n, f )

A reação (n, n') é de espalhamento inelástico.O

núcleo composto emite um neutron com energia cinética menor que

a do nêutron absorvido. A diferença de energia, convertida em

energia de excitação do núcleo ê posteriormente emitida na for

ma de radiação eletromagnética. Em alguns casos, onde a meia -

vida desses níveis excitados é suficientemente longa, é possí-

vel uma medida da radiação emitida.

A reação (n, Y) ê de captura, sendo a de maior

importância na análise por ativação. Mesta reação a energia de

excitação do núcleo composto é emitida na forma de radiação ga

ma. 0 núcleo resultante é portanto um isótopo do núcleo bom -

bardeado. Em muitos casos estes isõtopos formados são insta

veis. Se este for o caso, ele será um emissor {$", já que a ra-

zão nêutron-próton é maior que a de estabilidade para um dado

Z. Se o núcleo filho resultante do decaimento está em um esta-

do excitado, o estado fundamental é alcançado por emissão garoa

de energia característica. Em geral, a ocorrência de uma rea -

ção (n,Y) só é apreciável para neutrons da faixa térmica.

As duas reações seguintes são também de captura

seguidas da emissão de outras partículas; proton em (n,p); e

partícula alfa em (n,a) . Estas reações são raras para neutrons

térmicos, sendo mais comuns para elementos de baixo Z. A razão
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é que a partícula carregada só será emitida se tiver energia su

ficiente para vencer a barreira potencial, além da energia ne-

cessária para ser destacada do núcleo. Os núcleos produzidos

destas reações podem ser instáveis e a radiação emitida pode

ser medida.

Para neutrons incidentes com energia suficiente,

o núcleo composto formado pode emitir dois ou mais neutrons,re

ação (n,x(n)). São reações com limiar, só ocorrem a partir de

uma dada energia dos neutrons e são usadas na detecção de neu-

trons através de núcleo instável produzido.

2.2.2 - Leis de Formação e Decaimento

As leis de formação de decaimento de núcleos ra

dioativos serão apresentadas para alguns casos de interesse,en

volvendo as reações (n,Y) . Na dedução das expressões apresenta

das o fluxo de partículas foi considerado: monoenergetico,cens

tante durante toda a irradiação e uniforme através da amostra.

19 caso: 0 núcleo radioativo formado pelo decaimento do núcleo

composto decai diretamente para um núcleo estável. A

representação esquemática da situação será

N (n,Y) A + £ N * - T l / 2 - G

A formação obedece a seguinte equação diferenci

ai

~ = Nfo - AN* (2.3)

0 termo N<f>o, N número de núcleos alvo, representa a taxa de

formação de núcleos radioativos e AN* a taxa de decaimento.

Para um tempo t, de irradiação esta equação po-

de ser integrada entre os limites t = 0 e t = t., obtendo-se

(2.4)
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Na obtenção da equação (2.4) foi suposto que:

N*(0) = 0, ou seja o número de núcleos radioativos em t = 0 é

zero; N ê constante durante toda a irradiação, una vez que va-

riações em N são sensíveis somente para longos períodos de ir-

radiação e secções de choque apreciáveis.

A atividade de um radioisõtopo é definida como

A = AN (2.5)

que substituído na equação (2.4) permite expressar a atividade

induzida por

A(ti) = N$o (1 - e"
Ati) (2.6)

A quantidade N<f>o é chamada atividade de satura-

ção A^ e o termo (1 - e~ i) fator de saturação.

Quando t. < 0,15 T. .,« com um erro menor que 5%

a equação (2.6) pode ser reescrita como

A(t±) = A^A^ (2.7)

Para uma massa m de um elemento de abundância i

sotõpica I e peso atômico M, o número de átomos do isótopo se-

rá N = mIN./M, que substituído em (2.6) fornece

m I NA -AtA(t.) = - $o (1 - e Ati) (2.8)
1 M

24 -onde N. - 0,602x10 e o numero de Avogadro.

A atividade A(t,) obedece a lei de decaimento ex

ponencial. Para um tempo t' de espera, tempo decorrido entre o

término da irradiação e as medidas, a atividade da amostra

Aftjy t') pode ser obtida pela solução da equação diferencial

dN*
^ = -AN* que fornece
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, f ) = A(t±)e
-At1 (2.9)

A figura (2.1) representa a atividade de uma a-

mostra em função da razão t/Two Para a Produção e decaimento de

um isõtopo radioativo.

Se mais de um radionuclídeo é produzido a ativi

dade da amostra é dada pela soma das atividades de cada um dos

radionuclldeos produzidos

A (t±, f ) = Ej A ^ (2.10)

a
-o

6 7 V Tl/2

f igura 2 .1 : Formação e decaimento de um núcleo radioat ivo em função da razão t . / T - » . .

29 Caso: o núcleo formado pela irradiação de F decai para outro
núcleo também radioativo. A situação e representada por

F + n » G* » H* I (estável)

A atividade de G* é dada pela equação(2.6) e a
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atividade de H*, Ayít^ t') ê dada pela solução da equação

If = AG G* " *H H*

que é apresentada por De Soete

Em certos casos, onde G não emite gamas ou sua

raeia-vida é pequena, torna-se mais cômodo uma medida da ativi-

dade de H.

39 Caso: O nuclideo formado pela irradiação de F ê por sua vez

bombardeado produzindo um novo radionuclideo. A situação é re-

presentada por

°r X r X»
P + n — U G * + n — ^ H * -2*1 (estável)

A atividade de G, dada pela solução da equação

W = F*°F " AG

é apresentada por De Soete

A atividade de H, dada pela solução da equação

iff = oG»G* -iff = oG»G* - XH H,

é apresentada por De Soete

Este é um processo significativo se a secção de

choque G é muito maior que a de F.

49 Caso: A irradiação de um núcleo F produz um radionuclideo K

e outro G, sendo que G* decai para H*. A situação é representa

da por
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—— I (estável)

onde f representa a porcentagem de G* que decai H*.

A atividade de G* é dada pela equação(2.6) e a

atividade de H, dada pela solução da equação

—*= f > G* + o AF
dt AG Hv

apresentada por De Soete . Este ê o caso da formação de um

estado metaestável.

2.3 - Decaimento Radioativo

0 decaimento dos núcleos formados nas reações

com neutrons ocorre pela emissão beta, gama e em alguns casos

alfa. A estes modos de decaimento podem estar associados emis-

sões de raios-X ou elétrons. Os diferentes modos de decaimento

que apresentam interesse na ativação por neutrons, serão discu

tidos a seguir.

2.3.1 - Desintegração Beta, Captura Eletrônica

Classifica-se a desintegração beta segundo o ti

po de radiação f$~ ou 3 emitida pelo i só topo ativo. A estabili_

dade nuclear está relacionada com a razão prótons-nêutrons. Um

excesso de prõtons causa repulsão coulombiana, enquanto que um

excesso de neutrons causa um decréscimo nas forças nucleares.

Muitos dos isõtopos formados por captura de neutrons apresentam

um excesso de.neutrons que pode ser eliminado pela reação

n » p+ + B" + v
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A energia dos £~ está compreendida entre 0 e

ê dada pela diferença de energia entre os dois

níveis para os quais ocorre a transição. A figura 2.2 mostra o

espectro de energia para o decaimento.

Emax' O n d e Emax

Freqüentemente o núcleo filho, de número atôni-

co una unidade maior, está em um estado excitado. O estado fun

damental ê alcançado pela emissão de um ou mais gamas imediata

mente após a emissão beta. 0 tempo de vida dos niveis excita -
-9 -13

dos esta normalmente compreendido entre 10 e 10 segundos.

Quando a reação nuclear produz um isõtopo com ex

cesso de prõtons, há uma maior probabilidade de transformação

de um proton em neutron segundo a reação

P+ n + 6

Este tipo de decaimento ocorre principalmente pa

ra isótopos de elementos com massa atômica menor que a do isõ-

topo estável. O espectro energético das partículas 0 (Pig.2.2)

é análogo ao espectro 3 • A intensidade ê menor para baixas e-

nergias provenientes da interação de B+ com a barreira coulom-

biana. A energia média e E são maiores que no espectro 3~.

figura 2.2 : fspectro H* e <i do
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Se o isótopo filho, de número atônico uma unida

de menor, está em um estado excitado un ou mais gamas podenser

emitidos.

A probabilidade de ocorrência de un decaimento

B aumenta quando o isótopo filhe tem um nível de energia me -

nor que o isótopo pai, pois parte da energia deverá ser conver

tida em massa (massa do nêutron maior que a do prõton). Se a

diferença de energia é pequena, o núcleo pode capturar em elé-

tron orbital, geralmente áa camada K e um prõton ê transforma-

do em nêutron pela reação

p + e • n • v

A massa de repouso do elétron compensa a dife -

rença de massa entre o próton e o nêutron. Por emissão gama o

núcleo filho pode atingir o estado fundamental. Do rearranjo

dos elétrons orbitais raios-X característicos do elemento são

emitidos.

2.3.2 - Desintegração Gama

A radiação eletromagnética emitida pelo núcleo,

tendo freqüências geralmente maiores que a dos raios-X, denomi

na-se raios gama. Sua energia é definida pela diferença deener

gia entre os dois níveis para os quais ocorre a transição.

0 decaimento pode levar um núcleo excitado para

o estado fundamental diretamente, por uma cascata de gamas pa£

sando por níveis menos excitados, ou ainda pelos dois proces -

sos simultaneamente. Para alguns núcleos a transição entre o

primeiro e algumas vezes o segundo nível excitado e o fundamen

tal é altamente proibida, pela grande diferença d? momento ci-

nético. Na ativação de um núcleo pocie ser formado além rio e^ta

do fundamental, o primeiro estado excitado. Os aois núcleos assim

forrados sáo chamados i.';ôn*;roy c- a Uaitó içvio ó chamada isonicrica.Par̂  os eu
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sos de meia-vida longa é possível uma medida da radiação gama

emitida. 0 astado isomérico pode decair para o fundamental ou

diretamente para o núcleo filho.

Nos casos para os quais a transição gama é al-

tamente proibida, a energia de excitação do núcleo pode ser

cedida a um elétron orbital. Desta interação um elétron de con

versão da camada K, L ou M é emitido com energia bem definida,

dada pela diferença entre a energia de excitação do núcleo e

a energia de ligação do elétron. Raios-X característicos do e

lemento são emitidos pelo rearranjo dos elétrons orbitais. 0

grau de conversão depende do número atômico do núcleo, da sua

energia de excitação e do tipo de transição (diferença de mo-

mento cinetico e paridade dos níveis onde ocorre a transi

ção) .

Os raios-X que acompanham os elétrons de conver

são podem provocar a emissão de outros elétrons, elétrons Au-

ger, A energia desses é da ordem da energia de ligação dos e-

létrons orbitais.

2.2.3 - Esquemas de Decaimento

0 modo de decaimento de um isótopo radioativo é

representado pelo esquema de decaimento. A figura 2.3 represen

ta o esquema de decaimento hipotético de um nuclídeo X de nú-

mero Atômico Z e número de massa A.

Os diferentes modos de decaimento são represen

tados pelos símbolos que identificam a partícula emitida a, [3,

Y, E.C, e entre parênteses são dados a energia e a percenta -

gem de decaimento. As linhas horizontais representam os dife-

rentes níveis de energia dos núcleos e ao lado estão indica -

dos a energia, o spin e a paridade. A energia de um gama ê ob

tida pela diferença de energia entre os dois níveis onde ocor

r« a transição.
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Z-l

i'.,D

1 V H l™'%>

Figura 2.3 : Esrjucina de decaimento de núcleo hipotético ,X .

2.4 - Detectores de Radiação

Os métodos de detecção e medida de radiação fun

damentam-se principalmente em duas de suas propriedades: a io-

nização de meio através do qual ela passa e na sua capacidade

de excitação de uma substância (cintilação).

A capacidade de ionização da radiação em um gás

é usada nas câmaras de ionização, contadores proporcionais e

nos contadores Geiger-Müller. As partículas ionizantes passan-

do através do gás produzem íons positivos e elétrons. Sob a

ação de um campo elétrico os pares formados movimentam-se em

direção aos diferentes eletrodos. Os três tipos de detectores

funcionam em três regiões distintas, onde o número de pares

formados é função da diferença de potencial aplicada(ddp) .A regi-

ão da câmara de ionização a ddp é aplicada para evitar a recom
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binação dos Ions, resultando que o pulso elétrico coletado é

da ordem do número de íons produzidos por ionizaçio. Na região

de contador proporcional a ddp aplicada possibilita a criação

de novos pares através de colisão. Ainda aqui verifica-se vma

proporcionalidade entre o número de pares inicialmente forma -

dos e o número recolhido. Aumentando ainda a ddp aplicada, a

proporcionalidade decresce até que o número coletado seja in-

dependente do número inicial, e portanto, da energia e do tipo

de radiação. Esta é a região de funcionamento do Geiger-Müller.

A aplicabilidade destes detectores está direta-

mente relacionada com o poder de penetração das partículas .Par_

ticulas carregadas apresentam um poder de penetração menor que

o da radiação eletromagnética. Os detectores de gás apresentam

uma eficiência favorável para a detecção de partículas carrega

das. A detecção de radiação eletromagnética é possível para bai

xas energias, na faixa de raios-X, onde há predominância do e-

feito fotoelétrico.

Os detectores de semicondutor utilizam também a

capacidade de criação de pares de íons da radiação. Os pares for-

mados elétron-buraco, por ação do um campo elétrico,são acelera

dos em direção aos respectivos eletrodos. A disponibilidade de

detectores sólidos permite sua aplicação rui detecção d« radiação gama.

Os detectores de cintilação fazem uso das pro -

priedades de algumas substâncias cintilarem como conseqüência

da incidência de radiação. A disponibilidade de materiais sóli

dos ou líquidos com essa propriedade permite tanto a detecção

de radiação altamente ionizante (partículas carregadas), como

de radiação eletromagnética.

Os detectores de cintilação e semicondutor es-

tão diretamente relacionados com o trabalho proposto. Serão di§_

cutidos em maiores detalhes os processos envolvidos no capitu-

lo seguinte. A interpretação de um espectro gama obtido e o me

toâo de anãlist utilizado estão diretamente relacionados a es-
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te estudo.

Resta ainda uma discussão sobre a detecção de

radiação não ionizante. Neste tipo estão os neutrons. Os neu-

trons, por interação com a matéria, podem ser absorvidos for-

mando um núcleo composto. O decaimento desse núcleo pela emis-

são de partículas carregadas ou pela produção de núcleos beta

ou gama instáveis permite a detecção dos neutrons. Nao medimos

portanto diretamente os neutrons, mas as radiações emitidas co

mo resultado da sua interação com a matéria. Os detectores usa

dos são aqueles já discutidos.



3. DETECÇÃO E ANÁLISE DA RADIAÇÃO GAMA

O sistema de detecção garoa compreende um detec

tor (cintilação ou estado sólido), um adequador de pulsos, um

conjunto de amplificação, um analisador e um acumulador.Esque

maticamente o conjunto pode ser representado por

3.1 - Detectores

Os raios gama emitidos pelos núcleos tem energia

bem definida dada pela diferença de energia entre dois níveis

para os quais ocorre a transição. Se o detector absorvesse to

da energia transportada pelo gama e essa energia fosse de al-

gum modo transformada em um pulso elétrico, uma medida da ai

tura do pulso seria equivalente a uma medida da energia do ga

ma. Em um detector ideal o pulso elétrico obtido estaria con-

tido em uma estreita faixa de voltagem AV, e para uma análise

em função da voltagem só seriam encontrados pulsos nesta faixa.
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No entanto, dos processos de interação dos gamas com o mate

rial, nem sempre toda sua energia será depositada no volume a

tivo do detector. A conseqüência é que embora o gama tenha e-

nergia bem definida, pulsos são contados em toda região de ai

turas (equivalentes a energia) abaixo da correspondente altu

ra do pico Cdeposição de toda energia). Outro problema é o

alargamento do pico, do qual uma medida é a resolução.Este fe

nômeno está relacionado com os processos de produção e recupe

ração dos sinais elétricos no detector. Sendo de natureza es-

tatística, o resultado pode ser aproximado por uma curva gaus^

siana de erro. Na seqüência serão discutidos a interação gama

matéria e os efeitos da radiação beta sobre os espectros gama.

3.1.1 - Interação gama matéria

A penetração da radiação eletromagnética na ma-

téria ê muito maior que a penetração de partículas carregadas,

que pode ser justificada pela sua natureza ondulatõria. O po

der de ionização desta radiação é cerca de 100 vezes menor que

o de raios beta com mesma energia. Por isso necessita-se de ma

teriais com densidade e número atômico maiores para que a de-

tecção desta radiação seja efetiva.

A interação de gamas com a matéria ocorre por um

dos processos: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção

de pares.

A interação fotoelétrica ocorre principalmente

para radiação de baixa energia. A radiação desaparece e um e-

létron é ejetado (fotoelétron). Há neste processo o recuo do

núcleo entretanto sua energia cinética é pequena. A energia do

fotoelétron pode então ser considerada como igual a diferença

entre a energia da radiação e a energia de ligação do elétron.

Se elétrons das camadas mais internas são emitidos, para os

quais a probabilidade de ocorrência do efeito é maior,raios-X

Característicos são observados. A emissão de elétrons Auger



25.

pode também ocorrer pela interação dos raios-X com elétrons ojr

bitais.

A secção de choque para o efeito fotoelétrico ,

of descreve a probabilidade de ocorrência desta interação .Ela
4 -

depende do número atômico Z (~Z ) e da energia da radiação in

cidente (~E~ ). Para baixas energias o_ apresenta desconti -

nuidades correspondentes âs energias de ligação dos elétrons

nas diferentes camadas.

0 efeito Conpton é o espalhamento de um fõton

por um elétron. No processo parte da energia do fõton é tran£

ferida para o elétron e um fõton de menor energia ê defletido.

Sua energia ê dada por

E
Y
 = — f — ~

1 + — — (1-cos 0)

onde ER é a energia do fõton incidente e 6 o ângulo de espa -

lhamento.

Ê possível definir uma secção de choque para o

efeito Compton a , uma vez que a interação ocorre para uni elétrone c
individual. A probabilidade de interação cresce com a diminui

ção da energia do fõton atingindo um limite (secção de cho -

que de Thomson - aT - 0,665b). Para o átomo o c, a secção de

choque total é dada pelo produto de a pelo número de elétrons.

Há portanto um crescimento da probabilidade de interação com o

aumento de Z.

Na produção de pares a radiação desaparece e um

par elétron-pósitron ê criado. Como a massa das partículas for-

madas é a mesma, a energia de repouso do par criado é 2mflc
7 =

1,02 MeV. Assim, esse efeito não pode ocorrer para energias
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da radiação incidente menores que essa. A secção de choque pa

ra a produção de pares o , cresce com o crescimento da ener-

gia a partir deste limiar. O efeito ocorre somente nas proxi-

midades de um campo coulombiano e para a maior parte das ener

gias de interesse, nas proximidades do Ccunpo nuclear. Como re

sultado a ê função do número atômico Z dos átomos do
pp Y

( - Z 2).

meio

Como cs diferentes modos de interação são esta-

tisticamente independentes, a secção de choque total por áto-

mo o. para a interação da radiação eletromagnética com a mate

ria e' a soma das secções de choque para cada interação

°t = °ef
P P

que multiplicada pela densidade atômica fornece a capacidade

do material de absorver fótons, o chamado coeficiente linear

de atenuação. As figuras 3.1a e 3.1b mostram o coeficiente 1^

near de atenuação para gamas, no NaI e Ge.

(a)

figura Í.1 : coeficientes lineariis de atenuação no Naf (a) o Ge (b).
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3.1.2 - Efeitos da radiação beta sobre um espectro

A natureza corpuscular e a carga dos elétrons

são responsáveis pela alta ionização e o pequeno poder de pe

netração destas partículas. Os elétrons perdem energia por dois

processos pri cipais: interação com o campo nuclear e por co

lisões inelâsticas com formação de Ions. A interação com o

campo nuclear é seguida da emissão de raios-X de freamento,em

um espectro continuo de energia compreendido entre 0 e a ener

gia máxima dos elétrons. Se a fonte estudada é também um emis

sor beta, essa interação pode ocorrer dentro do próprio mate

rial da fonte, com emissão de raios-X, que são detectados.

Na perda de energia por colisão inelástica, ele

trons secundários são emitidos, podendo ou não depositar sua

energia no detector.

Na interação de positrons, a energia cinética é

perdida por um dos processos acima. Por interação com um ele

tron livre o positron é aniquilado. A massa de repouso do par

é convertida em energia na forma de dois gamas de 0,511 MeV.

Como resultado serão detectados picos de aniquilação ou esca-

pe.

3.1.3 - Detectores de cintilação

Os cintiladores são materiais que absorvem ener

gia e reemitem parte desta na forma de luz, de comprimento de

onda característico. O processo é chamado luminescência.

A detecção de radiação por cintiladores faz uso

desta propriedade. Os raios gama incidentes sobre o cristal de

positam sua energia neste direta ou indiretamente. Fótons de

luz são emitidos em quantidade proporcional ã energia absorvi

da pelo detector.
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A característica básica requerida dos materiais

usados para este propósito ê a transparência aos fôtons. Nos

detectores inorgânicos a transparência é da ordem de 100%.

0 processo de emissão de luz está relacionado

com a excitação de elétrons por absorção de energia e poste -

rior retorno ao estado fundamental (ou um estado meta-estável)

por emissão de fôtons. A emissão é favorecida pela presença de

impurezas na rede cristalina, ocorrendo em tempos da ordem de

10~ segundos. Nos cristais de NaI adiciona-se cerca de 0,1 %

de TI como impureza. A transição dos elétrons, no entanto,nem

sempre acontece com emissão de fótons (outro processo é por

vibração da rede com emissão de fônor.s). A eficiência do pro -

cesso com emissão de fõtcns é da ordem de 10%.

Os fôtons produzidos são coletados em um foto

cãtodo que converte parte destes em elétrons por efeito fotoe

létrico. A eficiência de conversão está ao redor de 10% para

o CsSb, para fôtons de 3 eV. Deste modo são necessários cer

ca de 300 eV para produzir um fóton detectãvel (1 elétron é

emitido no fotocátodo). Tal processo, é responsável pelo bai-

xo poder de resolução dos cristais NaI. Flutuações estatísti-

cas nos processos de formação e conversão de fôtons, associa-

dos ao tempo de decaimento dos níveis são em boa parte respon

sãveis pelo alargamento dos picos.

3.1.4 - Detectores de semicondutor

Quando átomos formam redes cristalinas os níveis

de energia do átomo separam-se dando origem a bandas de ener-

gia. Nos isolantes e semicondutores, â 0°K, os elétrons ocu-

pam completamente os estados de energias mais baixas. Esses es

tados formam praticamente um continuo chamado banda de valên-

cia. Esta banda é separada da seguinte, banda de condução de

energia maior, por uma faixa de energias proibidas E . A tem
g —

peratura mais altas, elétrons excitados termicamente podem
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ocupar a banda de condução e buracos aparecem na banda de va-

lência. Um equilíbrio dinâmico ê alcançado sendo função de tem

peratura. Se um campo elétrico é aplicado elétrons e buracos

podem se locomover para os respectivos eletrodos.

A absorção de energia de radiações cria pares e

létron-buraco que sob efeito do campo são coletados nos ele -

trodos. Este processo provoca o aparecimento de um sinal de

saída proporcional â quantidade de energia absorvida no mate-

rial. Para os detectores baseados neste princípio, a quantida

de de energia necessária para a criação de um par ê da ordem

de alguns eV (- 3 eV para o Ge), o que explica a alta resolu-

ção destes detectores.

A presença de impurezas, tipo»-n ou tipo-p, na

rede implica no aparecimento de níveis de energia intermediá-

rios na faixa proibida. Na presença destas impurezas podem o-

correr recombinações dos pares formados afetando a proporcio-

nalidade entre a energia absorvida e a amplitude do sinal ele

tricô de saída. Nos detectores Gê -Li e Si-Li, o Li (tipo-n) é

difundido no Ge ou Si lentamente. Desta forma é criado entre

os materiais n e p uma região onde a concentração de aceitado

res de íons negativos é compensada pela de doadores de íons

positivos. Esta região ê chamada de região ativa do detector.

Ê útil uma comparação entre o detector de cintî

lação e o semicondutor. Os detectores de cintilação Nal(Tl) a

presentam uma boa eficiência porém com baixa resolução em e-

nergia,âE/E - 6 a 10% para o gama de 662 KeV do Cs. A aná-

lise simultânea de muitos elementos quase nunca é possível.Pa

ra os detectores de semicondutor Ge-Li a eficiência é cerca

de 10% da eficiência dos cíntiladores, ganhando-se porém em

resolução, AE/E ~ 0,2 a 0,4% para o gama de 1333 KeV do 60Co.

Nesta situação ê possível a análise simultânea de uma mistura

complexa de gamas, A figura (3.2a) mostra a eficiência absolu

ta (área medida sob o fotopico dividida pelo número de gamas

Incidentes no detector) para detectores Ge-Li de 40 e 18cm ,
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e a figura 3.2b a eficiência relativa a um detector NaKTOci

llndrico 7,5 x 7,5cm.

50C """"tOOG
E(MeV)

(a)

500 1000
E(MeV?

(b)

Q00

Figura 3.2
3 3

a) eficiência absoluta de um detector Ge - Li de W cm (1) e de 18 cn (2)

b) eficiência relativa a un fiai (Ti) 7,5 x 7,5 cn destes de tec tores(7)

3.2 - Tratamento do Sinal de um Detector

Três instrumentos são usados no tratamento de un

sinal proveniente de um detector antes de sua análise: fotoraul

tiplicadores, amplificadores e adequadores de pulsos.

3.2.1 -• Fotomultiplicadores

A função dos fotomultiplicadores é a conversão

de um sinal luminoso em sinal elétrico e sua amplificação. Os

fotomultiplicadores são constituídos de um fotocátodo, placas

metálicas chamadas dinodos e uma placa coletora. Os fótons pro

venientes da interação de um gama com o cintilador incidem so

bfe o fotocátodo provocando a emissão de elétrons. Pela ação
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de um campo elétrico, os elétrons são acelerados em direção ao

primeiro dinodo. Uma quantidade entre duas e quatro vezes maior

de elétrons é emitida deste. 0 processo de multiplicação con-

tinua até o último dinodo e os elétrons são finalmente coleta
8 —

dos no ãnodo. Fatores de multiplicação da ordem de 10 são pos

siveis e a amplitude dos pulsos de salda é da ordem de mili -

volts.

Duas importantes propriedades do tubo fotomultjl

plicador estão associadas ao fator de multiplicação e ao tem

po de trânsito dos elétrons através da estrutura de multipli-

cação. O fator de multiplicação está relacionado com a resolu

ção do detector de cintilação e o tempo de transição dos elé-

trons na estrutura esta associado ao tempo de resolução do sis

tema.U)

3.2.2 - Amplificação e adequação do pulso

Os pulsos elétricos provenientes do fotomulti -

plicador (nos detectores NaI(T£)) ou provenientes dos detecto

res de semicondutor necessitam de uma amplificação para que

possam ser analisados em um circuito discriminador. Esta am -

plificação se efetua geralmente em dois circuitos independen-

tes: o pré-amplificador, onde a amplificação se dá diretamente

sobre o pulso elétrico proveniente do detector ou fotomulti -

plicador e em um amplificador-adequador de pulsos. 0 requisi-

to básico imposto aos circuitos de amplificação usados em es

pectrometria gama é a linearidade entre &s amplitudes dos pul

sos de entrada e saída, uma vez que a discriminação é feita so

bre a amplitude.

Tanto para os detectores de cintilação como de

semicondutor a parte do sinal de entrada do amplificador que

interessa na análise é a inicial, caracterizada por um cresci

mento rápido seguindo uma forma aproximadamente exponencial.A

figura (3.3a) mostra a forma de onda típica na entrada do sistema
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amplificador-adequador de pulsos. 0 sistema converte esta for

ma de onda em uma série de pulsos adequados como mostra a fi-

gura (3.3b), guardando informarão sobre o tempo de duração e

altura do sinal do detector, prevenindo ao mesmo tempo a super

posição de pulsos nos estágios de amplificação. A principal im

portãncia destes pulsos adequados provém do fato deles todos

terem como origem uma linha de base comum, permitindo a medi-

da da altura do pulso.

í»)

A A À A (bí

figura ,1.".

a) t^ rca de ÍV\I t* i ra

b) aoós rassar 's'l.- ar.:r

í!>;i.-ctor

3.3 - Análise do Sinal

Os pulsos de salda do amolificador-adcquador

guardam informação sobre a quantidade de pares de ions ou si.

nais luminosos produzidos nos áetectores. Ê portanto equiva -

lente fazer uma análise da altura dos pulsos e uma análise em

energia. Os analisadores são os circuitos que possibilitam a

separação de pulsos em função da amplitude, ou equivalentemen

te em função da energia.
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Em um analisador monocanal dois discriminadores

são utilizados. 0 seletor inferior rejeita pulsos de amplitu-

de inferior a uma amplitude fixada V. 0 seletor superior re-

jeita pulsos de amplitude superior à fixada V + AV. Os pulsos

com amplitude entre V e V + AV são selecionados por um circui

to de anti-coincidência. A principal vantagem desses analisa-

dores é que o tempo morto do circuito ê pequeno, da ordem de

us, e constante.

Nos analisadores raulticanal utiliza-se um con -

versor analõgico-digital (A.D.C.) e um bloco de memória de

ferrite. Este sistema permite a medida da amplitude de um pul,

so e sua estocagem simultaneamente. 0 uso de um A.D.C. acarre

ta um apreciável crescimento no tempo morto do aparelho ( que

depende da freqüência de oscilação), seguido ainda de um in-

tervalo de tempo necessário para a acumulação dos dados. Este

tempo morto é proporcional ao número de canais e para o i-ésî

mo canal ele é dado pela relação

onde k, é uma constante característica do ciclo de estocagem e

k2 uma constante que depende da freqüência de oscilação.

Os analisadores multicanal são equipados com um

circuito de correção de tempo. Este dispositivo faz com que a

marcação de tempo cesse durante a análise e a estocagem de um

pulso, obtendo-se desta forma o tempo real de contagem.



- ESPECTROMETRIA GAMA, ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE MÉTODOS AUTO -
MÁT1COS DE ANÁLISE

A espectrometria gama consiste no processo de i-

dentificação de picos, a determinação de sua energia e análise

quantitativa, ou seja, em princípio uma medida da área sob um

fotopico.

A identificação em energia é feita pela calibra-

ção do aparelho através da utilização de fontes padrão (fontes

gamas de energias conhecidas). Com a posição (número do canal)

obtida para estes picos e a energia correspondente, é possível

determinar a curva de calibração do aparelho,dependente da am-

plificação e da tensão aplicadas. Esta determinação permite a

identificação dos elementos estudados como será visto na sequên

cia. A interpretação de um espectro gama, bem como os métodos de

obtenção da área e identificação de picos, incluindo métodos au

tomáticos serão vistos. Finalmente será discutida a estatística

envolvida no processo.
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4.1 - Interpretação de um Espectro Gama

Um gama incidente sobre um detector de cintila-

ção ou semicondutor ptrde parte ou toda sua energia por um ou

uma seqüência de processos discutidos na secção 3.1. Ainda que

os gamas emitidos pelo núcleos radioativos sejam monoenergéti-

cos, um espectro complexo é obtido como resultado. Uita falsa

interpretação da origem dos picos pode levar â identificação áe

elementos que realmente não estejam presentes na amostra.

24
A Figura 4.1 mostra o espectro do Na obtido

com detector Nal(Tl) e um Ge-Li.

€ (Mev)

Mgura <t.l - Espectro dana do ' Na obt ido com um Na! (1) e com um Ge-LI (2) * '

Para uma seqüência de processos na qual o gama

deposita toda sua energia, verifica-se a formação de um pico no

espectro (fotopicos I e II, Figura 4.1). A fuga de um

gama secundário da interação Compton do detector produz o es -
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pectro Compton. Iniciando em zero, o espectro se estende até u
ma energia máxima correspondente à fuga de um gama Compton de
energia mínima, dada pela equação 3.1 para 0 = 180°.

A fuga de um raio-X que acompanha o e f e i t o fo-
toe lé tr i co contribui para a formação de um pico de escape. Nos
detectores Nal es te pico ê observado a 28keV (raio-X do I)abai_
xo do fotopico, quando a energia deste não excede 150keV. Para
energias maiores, o pico de escape desaparece sob o fotopico pela baixa
resolução do aparelho e por uma diminuição da intensidade, já que a penetra
ção do gana é maior e a detecção se torna mais efetiva .Nos detectores Ge-Li,
o pico de escape aparece a cerca de 10 keV (raio-X do Ge) abaixo do fotopi -
co. A penetração dos gamas nestes cristais é maior que nos Nal e como a ener
gia do raio-X é pequena, a prcbabilidade de escape pode ser desprezada.

Para gamas de energia maior que l,02MeV a fuga
de um ou dois quanta de aniquilação pode ocorrer. Is to provoca
no espectro o aparecimento de picos com energias 0,511 ou l,02MeV
menores que a energia do fotopico (picos III e IV, Figura 4.1).
Um pico de 0,511 MeV pode ser observado se um positron escapa
do detector e é aniquilado nas proximidades(pico V,Figura 4.1).

Existe a possibilidade de coincidência de dois
ou mais gamas no detector,que no espectro pe traduzido pelo apa
recimento da um pico soma(pico VI. Figura 4 . 1 ) . A intensidadeé
função da geometria fonte-detector.

Se o núcleo radioativo é um emissor B pode-se
observar um espectro de radiação de freamento na região de a -
proximadamente zero até a energia máxima dos B emitidos.

Os gamas secundários do espalharoento Compton de
um gama nos materiais vizinhos ao sistema de detecção podem ser
ref le t idos a um ângulo de 180° atingindo o detector . Este pro-
cesso dá origem a um pico de retrodifusão (pico VII, Figura 4.1)
de energia dada pela equação 3 . 1 .
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4.2 - Determinação da Ãrea de um Fotopico

O alargamento de um fotopico ê um fenômeno esta

tístico e como tal pode ser descrito por uma curva gaussiana de

erro. 0 nünero total de impulsos, ãrea A, na região do fotopi-

co ê dada por

A = 1,06 wh

onde h é a altura do pico e w a largura ã meia altura.

Em casos de boa estatística h pode ser lido di-

retamente do espectro. No entanto se os picos são superpostos

a um espectro Compton ou a estatística é pobre, situação fre -

quente na análise de traços, a determinação de h pode ser dif£

cil e imprecisa.

O método mais simples para correção da interfe-

rência Compton é a união por uma reta ou curva das extreroida -

des do fotopico. Desta maneira é possível uma estimativa de h.

Entretanto os erros cometidos ainda podem ser grandes. Os liini

tes do pico podem ser obtidos diretamente do espectro, ou ana-

llticamente por dois métodos que serão discutidos a seguir, no

microprocessador Canberra e no programa Specfit.

No método da ãrea total, estando determinados os

limites E e D do fotopico, a área pode ser calculada pela rela

ção

i=D
A. = J: a.-(a., - an) (D-E+D/2 (4.1)t i = E i E D

onde aA é o número de contagens acumuladas no canal i, a£ e aD

o número de contagens nos canais extremos E e D.

Covell suyere que a interferência Compton na

determinação da área seja menor pela utilização da parte supe-

rior do pico. Escolhe-se siraetricamente, de ambos os lados do
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canal de maior contagem n , um número l de canais. 0 número de

contagens dos canais n ti está compreendido entre um máximo no

canal n e um mínimo no correspondente aos canais E ou 0. A ã-

rea é dada por

i=i
A = Z a. - (9 + 1/2)(a . + aif) (4.2)

i= /

e a atividade assim obtida é proporcional a atividade total.

A correção da interferência Compton de gamas de

energia superior ao estudado pode ser feita pelo método de sub

tração . Do espectro complexo subtrai-se sucessivamente es-

pectros puros dos elementos que apresentam gamas de energias

mais altas. Os picos de energias menores são então obtidos li-

vres de interferência. As dificuldades do método estão associa

das à geometria e a razão de contagens que devem ser as mesmas

para a amostra e o espectro a ser sutraido.

Dois métodos automáticos de análise de picos se

rão discutidos na seqüência. 0 primeiro é um método de análise

usado no equipamento Canberra do Departamento de Engenharia Nu

clear da UFMG . 0 segundo é o programa Specfit implanta

do no computador Burroughs B-6700 da UFMG, como suporte na anã

lise de espectros gama complexos com rapidez e facilidade.

4.2.1 - 0 equipamento Canberra

Ao equipamento Canberra do DEN está associado um

método de identificação e cálculo de área de picos, através de

um microprocessador acoplado. O programa escolhe o canal inici^

ai X, de um pico se

D = Y - Y > (Y ) ' e>
UXA 1+1 i-1 K i' Ê
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= Y i + L " Y± > D > 0
Xi

onde Y. indica o número de contagens no canal k.

O segundo passo consiste na determinação do ca-

nal de máxima xontagem x , que será o primeiro canal após X. _, an

tes do decréscimo da altura. Este canal é encontrado usando os

dados ajustados sobre três pontos do espectro, segundo a ex-

pressão

Yi = (Yi-l + 2Yi + Yi+1 ) / 4 (4'3)

Y, representando as contagens do espectro ajustado.

0 último passo constitui a identificação do ca-

nal final do pico X..0 canal X- escolhido e o primeiro canal

após x + largura mínima/2, usando os dados ajustados sobre

três pontos, que satisfaz

Se estes três passos são satisfeitos o programa

testa a validade deste pico indicado. 0 pico será considerado

válido se

X. - X. i. largura minima e

\~ YB >0(7m
 + V l / 2

onde Y e a contagem no canal de altura máxima X do espectro

ajustado pela expressão (4.3). YQ ê a contagem no canal X. ou

X-, escolhendo aquela que for maior, representando o nível de

fundo.
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Se estas condições são satisfeitas o programa

calcula o contrõide do pico X , ajustando pelo método dos mini

raos quadrados uma parábola na vizinhança do canal X , dado pe-

la equação
2

Xc = Xm Y))/(X2Y)-2Y) (4.4)

onde X = -2, -lr 0, 1, 2 correspondente aos dois canais vizi -

nhos de cada lado de X e Y são as contagens nos respectivos

canai3.

A altura de fundo no canal X é calculada pela
mrelação

B =

Y Y
Xj * (4.5)

e a meia altura do pico (com relação ao nível zero) é calcula-

da por _

F = B + m - B (4.6)

Estas quantidades estão representadas na Figura

4.2. A largura ã meia altura é calculada pela intersecção da

reta Y = F com o espectro. A intersecção será encontrada fazen

do uma interpolaçao para os canais k e k1 para os quais

Yj< F< Y. , de ambos os lados do pico.

X . X >
1 l-, t

M «Jura * , ? - G u a n t I d a d e s d o t ir; i f!.i-, 'MIO program CanLurr.j
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O nível de fundo, determinado para o cálculo da

área do pico, é estimado através da média de k pontos nas ex -

tremidades do pico ajustados por uma reta, como mostra a figu-

ra 4.3.

j v

Figura 4.3 - N'vel fle fund • determinado pelo Canberra

A área da região B é dada pela expressão

B - »
u+k-1

a=u
(Ya/k) (Ya/k) (4.7)

A integral, área total sob o pico será

v
1 - .1 *>

e a área liquida sob o pico será A = I - B.

0 programa fornece além da área o erro percentu-

al sobre esta, calculado como

% Erro = (m o/A)*100

onde m é o nível de significância e
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o =

Os parâmetros aos quais o programa oferece pos-

sibilidade de controle no processo de identificação de picos

são: a, largura mínimr e largura máxima do pico. Para o cálcu-

lo da área os parâmetros que podem ser modificandos são: o nú-

mero k de pontos extremos considerados e o nível de significân

cia

4.2.2 - 0 Programa Specfit

Este programa foi implantado nocaqputaõor B-6700

com a finalidade de atender aos abjetivos deste trabalho. Apre

senta um grande poder de identificação de picos em multipletos.

A principal utilidade do programa será na análise de espectros

com cristais de alta resolução Ge-Li, que deverão ser utiliza-

dos em processos rotineiros de análise envolvendo vários ele -

mentos químicos simultaneamente. Nesta situação uma análise ma

nual ou semi-automatica torna-se cansativa e muitas vezes im-

possível devido a grande quantidade de dados. As principais van

tagens deste programa são: análise de dados sem intervenção ex

terna; poucas informações são requeridas apriori; possibilida-

de de controle sobre variações nas condições experimentais/tais

como forma das funções de pico e espectro de fundo; rapidez da

análise. Uma descrição resumida do método empregado no progra-

ma para a identificação e o ajuste dos picos será visto a se-

guir.

0 primeiro passo é a localização e a separação

em multipletos de picos. Isto é feito ajustando-se uma certa

forma de pico a uma região do espectro. Nas proximidades ae ca

da canal i, o espectro é ajustado pela função

Yi+j = hiCj + bi -T < j < T (4.8)

onde Cj representa a forma do pico de altura unitária, h, a ai
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tura do pico e b. o nível de fundo, suposto constante. Pelo me
1 (14)todo dos mínimos quadrados pode-se obter a expressão de h.

dividido pelo seu desvio padrão Ah.

onde g• representa uma função peso admitida no método dos
3 -2 -

mos quadrados e igual a (AY .) para a obtenção de Ah^.

O valor escolhido para T não deve ser muito gran

de,pois picos próximos não seriam identificados. Para evitar u

ma forte dependência com T (inteiro e variando em passos dis -

cretos), AY.^. cresce quando j é grande. A função g. tem a se-

guinte característica

g.
g., - Y

 3 com gQ = 1 e g. •*• 0 quando | j | -• «

no programa c. e g. são escolhidas como

c. = exp (-2r773(j/w)
2) 4.10a

g;. = exp (-2,0 (j/w)4) 4.10b

para T escolhido como o i iteiro de l,lw/ w é a largura â meia

altura obtida para o canal i por interpolação linear de duas lar

guras fornecidas como uados de entrada do programa.

O valor de R. que excede um determinado limiar

indica a presença de um pico. Este valor é correspondente a

uma altura mínima de pico dada pela expressão

hmin = 2'7t

onde t representa o limiar de R. e b o nível de fundo. A esco-

lha de t ê mais ou menos arbitrária uma vez que não existe die
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tinção formal entre pequenos picos e flutuações estatísticas

do espectro de fundo. Por trabalho experimental 'foi esco -

lhido t=2 de modo a encontrar o maior número possível de picos

reais.

Além da função R^ calculada no intervalo <i-T, i-+T>

são calculadas as funções RL. no intervalo <i-T,i> e RR. no in

tervalo <i,i+T>. Estas funções tem como objetivo ajudar a iden

tificação de dupletos evitando o mascaramento nas proximidades

de outro pico. A figura 4.4 representa o comportamento das fun

ções Rj, RRt e RL. para o espectro também representado.
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Ffgura Valores das funções R. , RR. e RL. , As wrcações verticais são

os toiitus para os quais as funções excedem o Uníar de indicação

de um p i c o . ^>

Os picos encontrados são então agrupados em mul-

tipletos. Associado a cada pico uma região de interesse é defi-

nida, onde as extremidades são escolhidas de maneira que a con-
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tribuição do pico no canal seja menor que o desvio padrão do

espectro de fundo.

Essa região c ajustada por uma função represen-

tando o espectro de fundo, à qual é adicionada uma função de

forma de pico. Uma função analítica é usada na descrição dos

picos observados,cuja vantagem é a possibilidade de utilização

do método dós mínimos quadrados para obtenção do ajuste. A fun

ção de forma de pico f(x) é escolhida no programa como

f(x) = exp|ct exp [p5(x-p)

=-- exp{ -(x-p)2/P3

= exp{ -(x-p)2/P4
-P6(x-p) + cr J

a figura 4.5 representa os pontos í, p e r.

Lnf(x)

£<x<p (4.12)

p<x<r

x>r

F i g u r a " O - Fun j ã o de f o r r i a d e p i c o e r e p r e s e n t a ç ã o dos p o n t o s l , p e r .

A função de forma ue pico i portanto constituída

de duas exponenciais representando as extremidades e uma gaus-
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siana na parte central . A função f(x) depende de quatro parâ-

metros p,, p.r Pc e Pfi- As constantes c- e c são determinadas

pela imposição da continuidade de f(x) e f'(x) nos pontos x=€

e x=r. A dependência com c não é muito importante exceto se

os picos são muito pronunciados . O programa toma c -10.

A função g(x) que representa o espectro de fun-

do pode ser escolhida linear ou quadrãtica.

O criténo usado para que una boa descrição se-

ja obtida é que o valor qui-quadrado seja da ordem do numero de

graus liberdade do sistema. A função x normalizada é defini-

da por

* N-P

N
V AY,

(4.13)

onde N é o número de canais no intervalo a ser ajustado; P+l é

o número de parâmetros ajustáveis dos quais as funções f(x) e

g(x) dependem. 0 melhor ajuste é obtido escolhendo os parâme -

tros de modo a minimizar \ • O método para ajuste dos parâme -

tros foi sugerido por Marquardt e combina as vantagens do

método dos mínimos quadrados e do método do ponto de sela

na solução do conjunto de equações

2 2
red Jkl TP? i

onde red é um número positivo, red=0,001*10n para n inteiro en

tre 0 e 5 ; p° representa os valores dos parâmetros encontra -

dos na interação anterior.

A .subrcliiia do ajuste MftRQKL requer como dados de en

trada o número de picos em um multipleto, os canais inicial e

final do intervalo a ser ajustado, a posição e a altura dos pi_

cos (calculados na subrotina PIZOLK). Requer também valores í_

nici.aifl para os parâmetros p 5 e p M usualmente tomados como
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0,40 e 5,00 respectivamente e a forma do espectro de fundo a
ser ajustado. A subrotina elimina picos para os quais o erro
na altura excede a própria a l tura .

O programa oferece ainda a opção de calibração
em energia que requer como dados de entrada a energia, o erro
na energia e a posição (número do canal) do pico.

A entrada dos dados é feita através de cartões. O espsc -
troinúmero do canal, contagem por canal) é obtido cm fita de papel e os da
dos sãoposterion»nte convertidos para os cartões no computador IBM:daUFtfG.
No Apêndice A-4 será apresentado um fluxograma do Programa SPECFIT,bem como
a seqüência de cartões de entrada de dados.

4.3 - Análise Qualitativa de um Elemento Químico

A espectrometria gama permite o reconhecimento
de um núcleo radioativo de duas maneiras diferentes: pela ener
gia dos gamas emitidos e pela meia-vida. O conhecimento da e-
nergia dos neutrons na ativação e coin a ajuda de uma tabela da
secção de choque, é possível a identificação do elemento qulmi
co que pode ser ativado dando o nuclldeo medido. Podem surgir
problemas na identificação se na amostra houver outro elemento
químico que apresente gama de energia próxima àquela a ser ana-
lisada.

Em análise qualitativas reais não existe um co-
nhecimento prévio dos elementos presentes na amostra. As iden-
tificações são feitas criando o maior número possível de nú
cleos radioativos, sem que eles estejam todos presentes ao mes
fflo tempo. Isto é possível pela variação de três fatores:

a) Tempo de irradiação: curtos períodos de irradiação favore -
cem a formação de núcleos de meia-viáa
curta e longos períodos a formação de
núcleos de meia-vida longa, de acordo
com a equação 2.8.
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b) a energia dos neutrons: uma vez que a secção de choque é fun-

ção da energia , algumas reações

podem ser favorecidas.

c) o fluxo: baixos fluxos favorecem as reações de grande sec -

ção de choque.

O processo mais rápido de identificação de um

elemento ê pela energia. Somente o conhecimento da energia no

entanto, muitas vezes não é suficiente para a sua identifica -

ção. Casos particulares desta situação são: elementos diferen-

tes possuem fotopicos de energias próximas; picos parasitas de

outros elementos com enerqia próxima a do fotopico estudado

(dal a importância da interpretação correta de um espectro)}se

o fotopico estudado ê de aniquilação. Para maior segurança .na:

identificação é popsível o estudo da curva de decaimento do fo

tópico. Isto permite a determinação da meia vida do elemento ou

elementos que contribuem para sua formação.

4.4 - Análise Quantitativa

Em princípio a análise por ativação é um método

absoluto como mostra a equação 2.8. Desde que sejam conhecidos

t w QfQt^ e sendo A(t.) calculado do espectro, é possível de -

terminar a massa do elemento alvo. Na prática, entretanto, mui^

tas dificuldades aparecem:

a) é requerida uma medida da atividade absoluta do núcloo pro-
duzido. Isto exige um bom conhecimento da eficiênica do de
tector, que é função da geometria detector-fonte, métodos
precisos para o calculo da área total do fotopico e corre -
ção de tempo morto.

b) o fluxo de neutrons térmicos só pode ser conhecido aproxima
damente, além do que alguns nuclideos apresentam secção de
choque apreciável na faixa de energia intermediária (0,1 a
1 MeV).

c) erros apreciáveis estão associados à secção de choque de ai
gumas reações (n,y).
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Em substituição a esse método absoluto, um meto

do comparativo é de grande utilidade. A atividade calculada em

um espectro gama é proporcional a massa do elemento(m) que

constitui a amostra. A comparação desta atividade com a de uma

amostra de massa conhecida do elemento m , permite a determina

ção de m pela relação

ma - ^ m p (4.14)

onde A_ é a atividade da amostra e A,, é a atividade do padrão,a p

Neste método comparativo uma atenção especial de

ve ser dada a forma física do padrão e da amostra. Erros apre-

ciáveis podem estar associados a comparação entre a amostra e

padrão diferentes por efeitos de auto-blindagem ou auto-absor-

ção. Outra causa freqüente de erros está associada ã irradia -

ções da amostra e padrão em posições diferentes no reator apre

sentando diferentes fluxos. Erros podem também estar associa -

dos ã formação do nuclideo de interesse por outras reações,cha

madas reações interferentes. No caso de matrizes desconhecidas

isso pode muitas vezes acarretar falsos resultados.

4.5 - Erros e Interpretação Estatística de Resultados em Análi^

se por Ativação

Os erros em análise por ativação podem ser cla£

sifiçados em duas categorias: erros sistemáticos e erros alea-

tórios. Os erros sistemáticos determinam a exatidão dos resultados. Estes

erros estão associados ao método em si e foram apresentados anteriormente.

Os erros aleatórios determinam a reprodutibili-

dade ou precisão do método. Uma análise estatística dos resulr

tados fornece informação sobre esses erros, ou seja, uma infor

inação sobre a confiabilidade do método.

Para uma série de n medidas de uma quantidade
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x, feitas sob as mesmas condições, o melhor valor representai

vo ê a média aritmética definida por

n x
x -- ̂  i (4.15)

n

O desvio padrão é calculado pela relação

n 2

a = —̂̂ i (4.16)
n - 1

e determina a reprodutibilidade do método.

Desta relação é possível calcular o coficiente

de variação que é definido como o quociente entre o desvio pa-

drão e a média

GV = — (4.17)

O coeficiente de variação caracteriza a disper-

são do dados relativamente à média.

Para uma distribuição normal, a probabilidade de

uma medida x, estar compreendida no intervalo x±uo(x), onde
— 1/2 - ~

o(x)=o/n e o desvio padrão do valor médio, para diferen-

tes valores de n é dado na tabela (4.1).
Tabela 4.1 - Probabilidade de um erro <uo em uma medida

constante u

0,6745
1,0000
1,1777
1,960
2,576
3,000
4,000

probabilidade de um erro ( <no )

0,500
0,683
0,761
0,950
0,99
0,997
0,9994

O intervalo t3n representa praticamente o maior

erro aleatório associado ã medida.
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A análise por ativação de modo geral pode ser

dividida nas seguintes etapas:

a) Amostra: de uma população toma-se um determinado número de

amostras. No método comparativo prepara-se também

padrões.

b) Irradiação: preparação das amostras e padrões para irradia-

ção.

c) Tratamento químico: algumas análises requerem tratamento

químico especifico e como conseqüência obtem-se a

amostra a ser medida.

d) Contagem: determinação da atividade da amostra.

A cada uma das etapas está associado um erro,que

é representado por um desvio padrão. 0 desvio padrão total da

determinação envolvendo todas as etapas pode ser escrito como:

°t " °a + °i2 * cq + 4 (4-18)

o está associado ao peso da amostra, ou uma possível homoge -

neidade na distribuição do elemento, o. está relacionado com

a variação do fluxo de neutrons. Se o método comparativo é usa

do, para tempos grandes de irradiação esse erro deve ultrapas-

sar 2% . o está relacionado com trabalhos de separação qul-
í 2 ( 7 ) 2

mica. Para métodos padrões a e geralmente inferior a 2%' . oc

está relacionado com o processo de contagem. Ê composto dos se

guintes fatores: fator geométrico, flutuações eletrônicas, va-

riações na resolução como função da razão de contagem, corre -

ções de tempo morto e estatística de contagem.

4.5.1 - Estatística de Contagem

0 decaimento radioativo de um núcleo e um fenô-

meno estatístico. Se as condições experimentais são mantidas ,

diferentes razões de contagem são observadas.
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A distribuição binomial fornece a probabilidade

P(d) de d desintegrações serem observadas em um tempo AT.

V f -i.-Tld f ->-«TÍ V d
P(d) = |l-e -1 je / a I ° (4.19)

(N-d)!dI
je / a I

onde N é o número inicial de átomos radioativos. O fator

~ÀAT — ••

(1-e ) representa a probabilidade de desintegração de um a-
— X '\T «

tomo no tempo AT e c a probabilidade de sobrevivência.

O número médio de desintegrações no intervalo

AT será
— I —\\T !
N = N Q 1 - e Ail (4.20)

Para AT<<t, ,~ N = N AAT e a atividade da amos -

tra é dada por

A = -S- - 4- (4.21)
AT AT

Sendo e a eficiência do detector, o número de

impulsos detectados será c = eN.

Para a condição AT<<t,/2 a razão de contagem

R = c/AT representará a atividade áa amostra para o tempo õe

espera t+0,5AT. Por outro lado, se AT > t i / 2
 a equação 4.20 õe-

ve ser usada para o cálculo da atividade. Neste caso R repre -

sentará a atividade da amostra para um tempo ae espera t+fAT

onde 0<f<0,5.

A equação representativa do fator £ é:

, 44 0,693AT/t ,,
ÃT7L -X ÍT (4.23)
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Se e(l-e ) é a probabilidade de um núcleo que

decai ser observado e N o número de núcleos que decaem, o des_

vio padrão é dado por

/ -/AT -AAT
o =JNQ(l-e ) t (1-e 1-e ) (4.23)

Substituindo em (4.23) a equação (4.20)e na con

dição AT<<t, .2

o = */ B E (4.24)

ou seja, o desvio padrão é igual à raiz quadrada do número de

contagens observadas.

4.5.2 - Limites de Detecção

Três níveis distintos de detecção devem ser es-

pecificados de acordo com Currie . O nível crítico L-, limi-

te de detecção LQ e o limite de determinação quantitativa L~.

Considere-se o caso geral onde o fotópico não é

o mais energético e portanto superposto a um fundo Compton con

tínuo. A atividade total na região do fotopico será C.+p. Se

Cp for a atividade de fundo, calculada por um dos métodos des-

critos na secção 4.2, a atividade da amostra será C A = C A + F ~ C P '

0 nível crítico considera a menor atividade de-

tectável para uma atividade de fundo Cp. Se C.>L_ pode-se con-

cluir posteriormente que uma atividade está presente. Lg é de-

finido pela relação

Lc - uo(0) (4.25)

onde u representa a probabilidade de determinação de uma ativi^

dade não existente na realidade conforme a tabela 4.1. o(0)re

presenta o desvio padrão na suposição CA=0, ou seja a amostra
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não esta presente. No caso do preparo de um branco,^(0) repre

senta o desvio padrão das contagens desse branco na região do

fotópico estudado. No branco o único elemento ausente deve ser

o de interesse. Para observações simultâneas de C. e C-,

o(0) = /? op.

O limite mínimo de detecção L é um segundo cri

têrio usado para garantir a detectabilidade de uma atividade.

L_. é definido pela relação

LD = Lc + uO(A) (4.26)

onde (A) ê o desvio padrão das contagens da amostra. Na condi^

ção C. • I» poúe-se escrever

LJJ = u2 • 2u0(0) (4.27)

Para determinação quantitativa é comum a consi-
(161

deraçao de um desvio padrão percentual de 10% . O limite de

determinação quantitativa LQ é o limite que fornece o(A)/C=10%

Para C. = Lo, LQ é dado pela relação

50 'l+0,04cT (4.28)

Através das expressões (4.25), (4.27) e (4.28),

pode-se calcular esses limites exprimindo-os em termos da con-

centração minima detectável. Pela utilização da área calculada

sob o fotopico de uma amostra de concentração x, pode-se escre

ver

Cc - ̂  x (4.29a)

C n - r x (4.29b)

C Q - Ã
2 x (4.29C)
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onde A ê a area calculada sob c fotopico da amostra de concen

tração x. (:„, CQ e C as correspondentes concentrações crítica,

minima e quantitativa de detecção.



5 - TROCADORES ORGÂNICOS DE ÍONS

Os trocadores orgânicos de ions são macromolécu
Ias polares, de peso molecular elevado, insolúveis em água, so-
luções ácidas ou alcalinas e solventes orgânicos. Apresentam co
mo característica fundamental a capacidade de trocarem os Ions
fixados por outros, desde que haja condição para tal. Isto evi-
dencia uma competição entre o trocador e o eluente (solução ca
paz de "arrancar" os Ions do trocador). Existem dois tipos de
trocadores: os catiônicos e os aniõnicos. Um trocador é catiôni
co quando os grupos ativos da matriz são negativos e os troca -
veis ou deslocaveis são positivos. Um trocador é aniônico quan-
do a situação é oposta: grupos ativos com carga positiva e Ions
trocáveis negativos, como mostra o exemplo

R - NH2 + HC1 * R - N H ^ Cl"

R - NH 3
+ Cl" + NaNO3 • R - NHj+ NO3" + NaCl

onde R representa a parte orgânica da macromolecula à qual está
fixado o grupo ativo NH2".
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5.1 - Propriedades Gerais dos Trocadores de Ions

Um trocador deve satisfazer um certo número de

requisitos para que seja considerado ideal: insolubilidade, es

tabilidade química, capacidade de troca iônica edifusão. A por

ctr.tagem de divinilbenzeno (adicionada quando da fabricação da
17 18 »

resina ' ), responsável pelo entrelaçamento da rede nas macro

moléculas, controla a solubilidade, o aumento de volume dos

grãos e a velocidade de difusão para os íons. O aumento da per

centagem de divinilbenzeno acarreta a diminuição da solubilida

de, ao mesmo tempo que tende a impedir o crescimento dos grãos

Quando ocorre a solvatação com o aumento desta taxa, maior o nú

mero de ramificações, e como tal, prejudica a difusão dos lons

da solução para o interior da resina. A capacidade de troca e£

tá diretamente relacionada ao número de grupos funcionais ati-

vos presentes por unidade de massa do trocador. A estabilidade

química nas resinas catiônicas está limitada â ligação carbono -

carbono.

Quando uma resina é colocada em contato com una

solução aquosa dois fenômenos podem ocorrer simultaneamente:

1) Se os lons livres ou trocãveis no interior da resina

são diferentes dos íons da solução, porém de mesmo s:L

nal, a troca entre os dois pode ocorrer, a qual depende essen-

cialmente dos grupos funcionais da resina. A troca se verifica

até que o equilíbrio entre os lons da solução e os Íons libera

dos pela resina seja atingido. Esse equilíbrio apresenta uma

dependência com a afinidade da resina pelo íon trocado. Para

uma resina sulfônica a afinidade pode ser empírica e aproxima-
(18) —

damente dada pelas regras abaixo , na suposição de soluções
diluídas:
a) a afinidade para cátions cresce com a carga

Na+ < Ca2+ < Al 3 + < Th4+
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b) para cations de iresiaa carga a afinidade cresce com o número
atômico

Li+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+

Mg2+ < Ca2+ < Sr2+ < Ba2+

A equação de equilíbrio de troca permite pela

lei de ação de massas calcular a constante de equilíbrio

S + B R (5.1)

Ko = R S (5 2 )

A/B ÍBls |AJR

onde A e B representam os íons. 03 índices R e S representam

resina e solução. |BJe JAJ as atividades dos Ions, sendo B o

íon da resina.

£ mais cômodo a utilização da concentração em

lugar da atividade dos Ions. Deste modo define-se uma constan-

te aparente de troca

(CB)R (C ) P

K A / H - —5-2—à-ã. = _S (5#3)

onde CB e C. representam as concentrações e PR e Pft os coefi-

cientes de partição (P = CR/Cg).

2) Uma outra forma de equilíbrio entre duas fases, resi-

na solução é o chamado equilíbrio do Donnan.Neste pro

ceaso, uma parte do eletrólito (cãtions, ânions ou moléculas

neutras) penetra no interior da resina repartindo-se entre as

duas fases. Ao contrário do que acontece no processo anterior

não existe uma retenção efetiva das moléculas ou íons na resi-

na e estes podem facilmente ser retirados pela passagem de á-



59.

gua. Este e f e i t o é praticamente desprezível se soluções de bai
xa concentração são usadas.

5.2 - Velocidade de Estabelecimento do Equilíbrio

O tençio necessário para que o equilíbrio se estabeleça de
pende da velocidaoe de difusão das tons em jnhas as fases. A presença ae re
des macromoleculares nas resinas diminuem sensivelmente a mobilidade do so-
luto neste meio, CK ecraparação COD sua mcbilidaáe na solução aquosa.A ordem

18de grandeza do teitf» para atingir l%(t.,) do equilíbrio para íons ae raes-t.,

raa mobilidade ê dada pela equação 5.4. h expressão é obtioa na suposição ôe

solução homogênea, exceto nas proximidades da interface cm uma região da es

pessura 6.

oEt,% = (0,33 + 1,2K ) - 2 — i (5.4)A/B

onde r é o raio dos grãos de resina; D é a constante de difu

são do soluto na solução; C £ é a concentração dos íons de tro-

ca da resina; C é a concentração total da solução honogenea.

Da equação 5.4 os fatores que podem afetar a

velocidade de estabelecimento do equilíbrio são:

a) As dimensões dos grãos: maior velocidade quanto menor a di-
mensão dos grãos;

b) A constante de difusão: maior D maior o tempo necessáriopa
ra atingir o equilíbrio; ""

c) A concentração da solução: velocidade de equilíbrio maior
quanto maio- for a concentração;

d) Afinidade dos íons; velocidade menor se a afinidade da resi
na pelo seu íon ê maior que a do íon a ser trocado <'V/g<l)7

e) Tamanho do íon: quanto maior o volume do íon trocado menor
a velocidade de difusão na resina;

f) A taxa de entrelaçamento de rede (porcentagem de divinilben
zeno) contribui para u;.ia velocidade de difusão menor para
íons de carga maior.
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5.3 - Técnicas de Troca iônica

Na prática, existem duas maneiras ôe utilização

dos trocadores de Ions. A primeira, operação em copo, consiste

na colocação da resina na solução que contém os Ions a sere»

trocados. Após um tempo apropriado de contato, a resina i sepa

rada da solução por filtração. A segunda, é a operação em colu

na, freqüentemente mais empregada, será considerada a seguir,

em maiores detalhes.

Considere-se una resina contendo inicialmente ia

Ion de troca A, colocada em coluna. Quando uma solução de um

Ion B ê colocada na extremidade superior desta coluna, pode or-

correr a troca entre os Ions da solução e os Ions da resina. A

troca é caracterizada pela reação de equilíbrio 5.1 e a cons

tante de equilíbrio é dada por 5.2 .

A resina pode ser considerada como composta ae

varias camadas. A primeira porção da solução de volume &V, al-

cança um equilíbrio com a resina da primeira camada. Uma parte

dos Ions A é deslocada pelos Ions B da solução. As proporções

de B e A na resina, inicialmente 0 e 1 respectivamente, após o

equilíbrio serão Y, e 1-Y,. Na solução as concentrações serão

X. e 1-X,, e obedecem a relação

Yl Xl
~ ' ±— = KA/_ (5.5)

1 - Yx 1 - Xx
 A / B

Após essa primeira transferência, esta porção da solução entra

rá em equilíbrio com a segunda camada de resina. As porções de

B e A serão Y- e 1-Y? n a resina e X, e 1-X~ na solução. Ao meB

mo tempo, a primeira camada de resina recebe uma nova porção da

solução inicial. Após o equilíbrio, as concentrações de B e A

serio y^ e 1 - Y£ na resina e X| e 1 - X| na solução. Deste mo-

do, após um certo número de transferências as regiões superio-

ras da resina estarão repletas de Ions B. Nas regiões inferio -
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res haverá predominância de ions A. A figura 5.1 mostra a dis

tribuição dos Ions em uma coluna de troca.

solução contendo B

j

jRRRWRR

BBABBBE

UBABAB

ABABABA

MABAAA
MAAAAA

\AAAAAA

— concentração

B

limite de saturação

solução contendo A

Figura 5.1 - Distribuição dos íons em uma coluna de troca

Uma coluna é d i ta saturada se a concentração de
íon» B na entrada (influente) for igual a concentração áe B na
salda (efluente).
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5.4 - Características dos Trocadores Utilizados

Como para o método proposto os trocadores devem

ser irradiados, há a necessidade do conhecimento prévio do seu

comportamento mediante irradiação. O trabalho feito foi baseado

na utilização da resina trocadora de ions I e III, fortemente á

cida e fortemente básica respectivamente, fabricadas pela Merck.

A tabela 5.1 mostra as características destes trocadores.

Tabela 5.1 - Características dos trocadores de ions Merck I e III

i I
capacidade to-
tal de troca

água contida

densidaue

4,5mEq/g

45 - 55%

0,8 g/ml

III

5,OmEq/g

50 - 60%

0,5 g/m£

O estudo feito compreendeu a irradiação das re-

sinas na forma original em que eram disponíveis comercialmente.

A presença de sódio em quantidades apreciáveis e outros elemen-

tos, detectados neste estudo, exigiram um tratamento prévio dos

trocadores visando sua eliminação. Os métodos testados para es-

sa finalidade são tratados a seguir na secção 5.4.2. As secções

5.4.3 e 5.4.4 tratam do estudo de dois parâmetros que influen -

ciarr. na porcentagem de retenção de um elemento, o pH e o tempo

de contato,

5.4.1 - Irradiação de Trocadores Comerciais

Um grama de resina catiõnica (Merck I) foi irra

diada durante uma hora no reator TRIGA IPR-1, ã lOOkW de potên-
11 2

cia, fluxo de 6,6 x 10 nêutrons/cmis . A contaqemfoi efetuada

no equipamento descrito no apêndiceA-1, cristal 3"X3", 24 horas

•pô» a irradiação. Desta análise a presença do sódio e do cobre
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foi detectada. 0 sódio foi identificado pela reação Na(n,y) lia,

com emissão e detecção dos gamas de 1,38 e 2,76 MeV.O cobre foi
6 3 6 4 -. —

identificado pela reação Cu(no) Cu, com emissão e detecção

do gama de aniquilação. 0 espectro obtido para esta resina está

mostrado na Figura 5.2. A meia-vida determinada desses eleraen -

tos e a identificação em energia dos gamas do espectro estão a-

presentadas na tabela 5.2.
Tabela 5.2 - Gamas e meia vida observados na irradiação da resî

na Merck I.

GANA

(D
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ENERGIA
(MeV)

0,26

0,51

1,38

1,74

2,26

2,74

T./7 determinada
ífí(horas)

13,7

15,4

15,3

Tl/2 e s P e r a d a

(horas)

12,8

15,0

15,0

ELEMENTO

retrcxiifusão
64Cu-aniquila
ção

24Na
duplo escape
único escape

24Na

24Uma estimativa da quantidade de Na foi feita,

baseada no conhecimento da eficiência do detector U ) , da inten

sidade gama (I ) e do fluxo de neutrons no reator.A equação 5.6

permite o cálculo da atividade da amostra, que substituída na e

quação 2.8 permite o cálculo da massa de elemento presente na

amostra

(5.6)

V
onde A é a atividade medida da amostra, área sob o fotopico.

Para e • 15% (amostra dentro do poço)e 1*100%

a maisa de sódio calculada presente na amostra é 4xlO~ g. No en

tanto o erro sobre esse valor deve ser grande, uma vez que acur

va d« eficiência do detector em função da energia não foi deter

minada. A eficiência foi estimada pela utilização de uma fonte



n9 de contagens (*W)

30

Figura 5.2 : Espectro resina irerck nova ( t - 50s)

n« do cai,al

117,25 KeV/canal)



65.

padrão de Co. Como o interesse na massa real não era grande,

esta estimativa da ordem de grandeza foi suficiente.

Uma outra resina analisada foi Amberlite IR-12Q.

Para uma irradiação também de uma hora nas mesmas condições de

fluxo anteriores, os seguintes elementos foram identificados:
£A I O6 CA li

Mn, Sb, Fe e Na. A Figura 5.3 mostra o espectro obti-

do para essa amostra, contado no mesmo equipamento anterior. A

contagem foi efetuada 46 horas após o término da irradiação. 0g

tou-se pela resina Merck,de fácil disponibilidade, e exigindo a

eliminação de praticamente um único elemento, o sõõio.

5.4.2 - Eliminação do Sódio Presente no Trocador • ̂

Pela especificação do fabricante esta resina de

veria ser encontrada na forma H+ (ion de troca H )e a análise feita

indica a presença de uma quantidade apreciável de sódio. A quan

tidade calculada anteriormente é aproximadamente 1/10 da capaci.

dade de troca de resina, como mostra uma comparação entre o re-

sultado obtido e os dados da tabela 5.1.

A presença de sódio prejudica a análise de tra-

ços de elementos que tenham meía-vida comparável ã sua (T, ,,=151* ,

e gamas de energia menor, uma vez que o espectro Compton seria

bastante alto. Isto implicaria em limites mínimos de detecção

maiores como mostram as expressões da secção 4.5.2, já que o es_

pectro do elemento de interesse se superpõe ao espectro do tro-

cador. Tornou-se então necessária a eliminação do maior número

possível de elementos interferentes, principalmente o sódio,pre

sentes originalmente na resina. Foram empregados 5 processos di

ferentes para a eliminação do sódio. Os resultados estão descri,

tos abaixo e resumidos na tabela 5.3. A primeira sugestão foi a

substituição Na - H+, pela lavagem da resina com um ácicio, pro

cesso recomendado normalmente pelo fabricante antes da utiliza-

ção da resina. O processo corresponde a lavagem com um volume

dê IcidO clorídrico 6% três vezes maior que o de resina. A pureza
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dos reagentes deve ser garantida pois cátions presentes no ácî

do podem se fixar na resina. Para completar o processo água de

ionizada é usada para eliminar o excesso de ácido.

No primeiro método de lavagem utilizou-se áci-

do clorídrico 3,6N e 2g de resina Merck I. Por quatro vezes a

resina foi colocada em um béquer contendo um volume quatro ve-

zes maior de ácido. O tempo que a resina permaneceu em contato

com o ácido em cada passo foi de uma hora, suficiente para que

o equilíbrio fosse atingido, A seguir a resina foi colocada em

um funil de Buchner sobre papel de filtro e ligado â trompa de

vácuo. Mais uma vez foi colocado ácido, quatro vezes o volume

de resina. O tempo contato foi aproximadamente de 4 minutos. A

seguir lava-se com água deionizada até que o teste de precipi-

tação da prata, na forma AgCl,seja negativo.

Um segundo processo foi a utilização de ácido

clorídrico 6N lavando-se 2g de resina, por uma única vez com o

volume de ácido quatro vezes maior, seguido posteriormente do

mesmo processo já utilizado. Outra tentativa foi o emprego do

ácido nitrico em lugar do clorídrico 6N seguindo o mesmo proce

dimento deste.

Como último processo preparou-se uma solução nî

trato de amônia (NH4NO3) 10% a qual adicionou-se ácido nitri-

co até a concentração final de 1%. Com esta solução efetuou-se

a lavagem de 2g de resina pelo mesmo método já empregado para

o ácido clorídrico 3,6N.

Um grama de cada uma destas amostras foi irra-

diado durante uma hora, mesa giratóira ã 100KW, e contadas com

o detector NaI 3"x3" poço. Os resultados obtidos estão mostra-

dos na tabela 5.3,onde estão apresentadas as áreas sob o foto-

pico de 1,38 MeV do sódio para tempo de espera de 24 horas. A

combinação das expressões 5.6 e 2.8 permite calcular a mas-

sa de sódio presente e comparando-as com a massa de sódio na

refina não lavada, calcular a porcentagem de eliminação.
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Tabela 5.3 - Eliminação do sódio presente nos trocaaores

procedimento

HC1 3,6N (4 lavagens)

HC1 6,ON (1 lavagem )

HNO3 1% (1 lavagem )

NH4NO310%(l lavagem )

NH4NO310%(4 lavagens)

área liquida sob
o pico(cont/s)

120

201

513

287

96

massa de
Ha(mg)

0,05

0,09

0,23

0,12

0,04

% eliminação

87

77

42

70

90

A tabela mostra que uma quantidade significati^

va de sódio é eliminada para o processo utilizando NH dNO v cor
+ +

respondente a substituição Na - NH4 como ion de troca. Para a

resina utilizada nas análises optou-se pela combinação de dois

processos: o de lavagem com ácido clorídrico 3,6N em forma de

coluna, 25g por vez, colocada em um funil longo de 0,7nmde dia
metro; feito isto a resina é colocaoa em um béquer contendo um volume de 3

vezes maior de NH4NO3 10% e 1% de ácido nltrico por três ve-

zes (duas vezes de 3 horas e uma vez de doze horas) no primei-

ro dia. No segundo dia por mais quatro vezes de uma hora cada,

o processo foi repetido. Finalmente 400ml de solução de nitra-

to de amônia é passada sobre a resina em forma de coluna.Ho fu

nil de Buchner, ligado ã trompa de vácuo, um volume de água

deionizada igual ao volume de resina é passado para retirar o

excesso de sal. Com esse procedimento praticamente tooos os e-

lementos presentes são eliminados.

5.4.3 - Retenção de mercúrio em função do pH da solução

Um padrão de mercúrio concentração de 1000 ppm

foi preparado ã partir do nitrato mercuroso(Hg2(NC>3) 2«2Ho0) .Pa

ra solubilizar completamente o sal foi necessário adicionar

HNO3 até a concentração final de 2%. Este padrão foi analisado

no laboratório Geosol de Belo Horizonte(MG), pelo método de ab
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sorção atômica, e a concentração fornecida foi 1060 ppm. Deste

preparou-se por diluição 1 litro de solução 1 ppm de mercúrio

e deste, novamente por diluição, amostras de 1 litro e concen-

tração 100 ppb.

O pH medido das amostras assim preparadas foi

4,2. Para elevar ou abaixar o pH utilizou-se HNO, e NH-. Desse

modo quatro amostras foram preparadas com diferentes pH na faî

xa entre 3 e 7.As quatro amostras foram então colocadas em contato com lg

de resina catiônica e posteriormente comi g de resina aniônica.

A figura 5.4 mostra a contagem utilizada na retenção do metal a

ser estudado.

— funil de separação

funil

resina
tela

balão volumétrico

Figura 5.4 - Montagem utilizada para reter os metais.
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Depois da secagem, aproximadamente três dias â

temperatura ambiente, as amostras foram irradiadas durante uma
197

hera; mesa giratória à 100 kw. 0 isótopo medido foi o Hg for

mado na reação Hg(n,>) Hg, meia vida de 65 horas, e conta

das com o cristal 3"x3M. 0 esquema de decaimento e a montagem
utilizada na determinação escão apresentaaas nos apêndices A-l

e A-?, respectivamente.

Os resultados obtidos para a área liquida sob

o pico de interesse, calculada pelo método da área total, para

um tempo de espera de sete dias estão mostrados.na tabela 5.4.

Na tabela a letra C representa resina catiõnica e A representa

resina aniônica, seguidas do pH da solução. A tabela mostra tan

him a soma das áreas sob o pico para a-s duas resinas.

Tabela 5.4 - Determinação da atividade da massa de Hg retiãaem
função do pH da solução

amostra

C-(3,l)

C-(4,2)

C-<5,U

O'.6,6)
A-(3,l)
A-(4,2)

A-(5,D

A-(6,6)

C+A-(3,D

C+A-(4,2)

C+A-(5,l)

C+A-(6,6)

tempo de
eluição(n)

22,5

22,2

20,2

22,8

26,1

26,5

23,6

23,8

-

-

-

-

área líquida
(cont/s)

107,5

109,7

116,1

110,3

136,4

129,3

105,0

134,8

243,9

239,0

221,1

245,1

desvio
padrão

2,2

2,3

2,3

2,3

1,2

1,1

1.0

1,2

2,5

2,5

2,5

2,6

Nesta análise o sódio presente na resina ainda

não havia sido eliminado, o que no espectro é traduzido em ter

moe de alto fundo Compton na região de interesse. As figuras
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5.5a e 5.5b mostram os espectros obtidos para as amostras

C-4,2 e A-4,2.

O valor menor apresentado pela soma A+C-5,1 po

deria estar associado ã variação no tempo de contato destas a-

mostras. No entanto, tal suposição não foi justificada pelos

testes feitos para o cobalto como será visto na secção seguin-

te. Outra hipótese seria a de uma amostra preparada com concen

tração menor. No entanto, pode-se observar das figuras 5.6a,

5.6b e 5.6c que mostram a atividade em função do pH, que para

a região estudada (pH entre 3 e 7) a resina aniônica apresenta

um mínimo pouco sensível na região de pH entre 5 e 6. Para a ca

tiônica o inverso é observado, ou seja um máximo é verificado

nessa mesma faixa. Há portanto uma dependência da concentração
2+

de Ions (Hg-) em solução com o pH,mas para os propósitos des

te trabalho pode-se considerá-la independente com um erro me -

nor que 5%. Deve-se ressaltar que a retenção foi aproximadamen

te a mesma para as duas resinas, catiônica e aniônica, onde é

verificada a forte tendência do Hg para a formação de comple -

xos19'20.

5.4.4 - Variação da Retenção em Função do Tempo de Contato

O estudo da dependência da retenção com o tem-

po de contato para resinas catiônicas foi feita com o cobalto.

0 cobalto foi escolhido por ser um elemento de meia vida longa

e tendo sido preparado um padrão, este poderia ser utilizado em

outras análises. Preparou-se uma solução padrão de 1000 ppm i£

radiada durante 10 horas na mesa giratória, â 100 kW. Da solu-

ção preparada de lOppm, por nova diluição, foram preparadas a-

mostras de 1 litro e concentração 20ppb de cobalto.As amostras

assim preparadas foram fixadas em tempos diferentes, variando

a altura do liquido na coluna sobre a resina (Figura 5.4), em

lg de resina catiônica na forma NH, . Uma amostra padrão foi

preparada con 1 ml da solução de 10ppm que possibilitou,por com
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paração, o cálculo da porcentagem de retenção. Tanto as resinas

como o padrão foram colocados em tubos de ensaio, de modo que

apresentassem uma coluna de mesma altura, garantindo-se a repro

dutibilidade da geometria de contagem. As amostras e o padrão fo

ram contados durante 600s, com o cristal NaI 3"x3", colocadas

dentro do poço. A tabela 5.5 mostra os tempos áe contato,a área

sob o fotopico de l,17MeV do cobalto calculada pelo método de

Covell para »=7, o desvio padrão e a porcentagem de retenção.Para

o padrão a área calculada sob o fotopico de l,17MeV foi 27,6*0,8cont/s.

Tabela 5.5 - Atividade medida em função do tempo de contato pa-
ra o Co

tempo de
contato

16,6

18,5

21,2

22,5

24,6

26,1

27,5

28,1

área líquida
(cont/s)

37,0

38,3

40,4

37,4

38,9

39,5

39,6

28,2

desvio padrão

1,2
1,3

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

%

67

69

73

68

70

71

72

69

retenção

í 3

± 3

± 3

± 3

i 3

± 3

± 3

± 3

Gráficamente estes resultados estão mostrauos na

figura 5.7. Pode-so verificar que para o caso t»c» jobalto prati-

camente não existe dependência entre; a retenção e o tempo de con

tacto. No intervalo estudado, entre 15 e 30 minutos, a retenção

é praticamente em torno de 69%.
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6, DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DA EFICIÊNCIA E DOS LIMITES DE
DETECÇÃO

Este capitulo será dedicado a apresentação dos

resultados experimentais obtidos. Na seção 6.1 será mostrada a

determinação da eficiência do detector Ge-Li do Departamento de

Engenharia Nuclear. Nas seções 6.2 e 6.3 serão apresentados os

resultados obtidos coro a associação do método de concentração

em resina e ativação neutrônica, para amostras de cobalto e

mercúrio preparadas em laboratório.

6.1 - Eficiência do Detector Ge-Li

A eficiência gama de um detector é definida co

mo a razão entre o número de partículas detectadas, produzindo

um pulso na região correspondente a energia do raio gama no es

pectro e o número de partículas emitidas pela fonte. Sendo fun

ção da energia do raio gaira incidente e da distância fonte-de-

tector, o logaritmo da eficiência ê dado pela relação

log e= r + n log E + a(log E)
2 + - + —• 6.1o E E ?
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onde e é uma constante englobando o fator geométrico, e , n,

a, b e c são constantes a serem ajustadas por pontos experimen

tais e E ê a energia gama. Os parâmetros podem ser ajustados

com a utilização de fontes multigama, de energias e intfcnsida-

des conhecidas. As fontes utilizadas com este propósito foram:
152Eu e 154Eu (mista) e 11OmAg. Tais foi

irradiação do eurõpio e prata naturais.

152Eu e 154Eu (mista) e 11OmAg. Tais fontes foram obtidas pela

6.1.1 - Característica, Irradiação e Contagem das Fontes

A tabela 6.1 mostra os isõtopos naturais do eu

rópio e da prata, bem como os dados de interesse para a irra -
(22)diaçao destes alvos.

tab. 6.1: Dados nucleares do eurõpio e prata

Isótopo

1 5 1 E U

1 5 3 E U

l09Ag

Abundância

47,82

47,82

52,18

51,35

48,65

oc (reação n,>)
(b)

5,8 x IO3

3,2 x IO3

4,0
380

37

0,3

88

4

Isótopo Formado

1 5 2 E u

1 5 2 m l E u

1 5 2 m 2 E u
1 5 4 Eu

1 0 8 Ag
1 0 8 %

110Ag
1 1 0 %

T l /2

13,2 anos

9,3 horas
96 min.

8,5 anos
2,4 min.

1277 anos

24,4 s.

252,2 dias

Já que não havia interesse no preparo de amos-

tras padrões em atividade, as massas do elemento foram tomadas

de modo a obter uma atividade dos isõtopos de interesee de a -

proximadamente lpCi, para oito horas de irradiação na mesa gi-

ratória S lOOkw. As massas foram em torno de 0,5mg de európio e

40mg de um fio de prata. As amostras foram irradiadas por 4 no

tã§ em dois dias consecutivos.
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Após dez dias de espera os isõtopos que podem

ser contados são o Eu, Eu e a raAg. A tabela 6.2 mos -

tra os gamas emitidos e contados do ™Ag, com a fonte a 12,4

cm do detector e um tempo de contagem de 2000s. A tabela 6.1

mostra os gamas da amostra mista Eu e Eu contada durante

4000s, a 7,2cm do detector.

tab. 6.2 - Gamas Identificados da 1 1 O mAg (Canberra e Specfit)

Energia(keV)

365,450

446,812

620,358

626,262

657,761

677,627

687,010

706,680

744,279

763,949

818,032

884,684

937,491

1384,300

1475,786

1505,036

Intensidade
relativa

1,02

38,9

29,4

2,48

1000,0

112,0

68,3

172,8

49,3

236,0

77,1

771,0

363,0

261,0

42,4

140,1

Area Canberra
(cont/s)

-

16,2 t0,4

9,4 íO,4

-

281,1 t0,5

50,5 *0,5

-

46,2 íQ,3

12,2 10,2

57,1 í0,3

17,2 íO,2

163,7 Í0,3

72,7 10,2

36,6 •0,2

5,5 ±0,1

17,9 ±0,1

Area Specfit
(cont/s)

0,5 ±0,1

15,9 ±0,2

8,5 t 0,1

0,7 ±0,1

281,1 t0,5

31,4 í 0,2

19,0 ±0,1

46,4 ± 0,2

12,2 +0,1

57,4 t 0,2

17,3 t 0,1

164,0 i 0,4

73,1 i0,3

36,8 í 0,2

5,6 ±0,1

18,2 t 0,1
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tab.6.3 - Gamas identificados do L54 (Canberra e Specfit)

Energia(keV)

121,782 +
123,14(52,54)

244,692(52)

251,628(52)

271,135(52)

275,452(52)

295,939(52)

315,173(52)

324,789(52)

329,433(52)

344,275(52)

367,789(52)

411,115(52)

416,052(52)

Intensidade
relativa

1139,9 (54)
1362,0 (52)

358,0

3,0

3,5

1,6

21,1

2,4

3,6

5,9

1275,0

40,5

107,0

5,3

Area Canberra
(cont/s)

162,9 ±

27,9 ±

-

-

1,38 +

62,7 t

1,86 ±

4,6 ±

-

0,3

0,2

0,09

0,1

0,07

0,1

Area Specfit
(cont/s)

166,1± 0,3

25,5 i 0,1

0,22 + 0,02

0,37 t 0,04

0,13 ± 0,03

1,48 ±0,04

0,18* 0,03

0,21± 0,03

0,29 ± 0,03

63,3 ± 0,01

1,88 ± 0,04

4,47 i 0,05

0,24 t 0,02

443,976(52)

488,661(52)

493,503(52)

503,487(52)

564,021(52)

566,421(52)

586,294(52)

591,74 (54)

674,678(52)

678,623(52)

688,678(52)

712,847(52)

719,353(52)

723,30 (54)

756,87 (54)

764,905(52)

148,0

19,5

1,9

7,3

23,6

6,2

22,0

136,0

8,9

22,1

40,0

4,6

15,6

555,0

122,0

8,4

5,61t 0,08

0,74 t 0,07

0,58 ± 0,07

0,54 ±0,06

1,18 ±0,08

2,63 + 0,09

0,56 ± 0,06

5,65

0,76

0,10

0,29

0,70

0,17

0,70

0,75

0,23

0,60

1,06

0,16

0,34

2,31

0,59

0,26

i 0,05

± 0,03

* 0,02

* 0,02

t 0,03

+• 0 , 0 2

* 0,03

4 0,03

i 0,02

± 0,03

4 0,03

* 0,03
i 0,02
+ 0,04
t 0,03
t 0,02

continua...



31.

tab. 6.3 - continuação

Energia(kev)

768,947(52)

778,903(52)

810,459(52)

841,586(52)

867,388(52)

873,19(54)

919,401(52)

926,324(52)

964,131(52)

996,32(54)

1085,914(52)

1089,700(52)

1112,116(52)

1212,950(52)

1249,946(52)

1274,39(54)

1299,124(52)

1408,011(52)

1457,628(52)

1596,48(54)

Intensidade
relativa

4 , 3

619,0

15,2

7 , 8

199,0

324,1

20,9

12,7

692,0

290,2

465,0

82,0

649,0

67,0

8 , 8

1000,0

78,0

1000,0

42,4

47,0

Area Canberra
(cont/s)

13,37

5 , 1

0,44

12,21

3,10

8,94

10,21

0,91

0,07

2,41

1,03

12,68

0,12

t 0 ,09

-

-

!r 0 , 1

-

t 0,08

-

+ 0,08

• 0,09

• 0,07

-

i 0,07

í 0,04

± 0,03

± 0,04

± 0,03

+ 0,06

-

± 0,01

Area Specfit
(cont/s)

0,14+ 0,02

13,50+ 0,08

0,24+ 0,02

0,13+ 0,02

4,08+ 0,05

1,27 t 0,03

0,37 + 0,02

0,21 + 0,02

12,47+ 0,07

0,94± 0,02

7,82*. 0,06

1,29+ 0,03

10,30 ± 0,07

0,97 * 0,02

0,12 ± 0,01

2,47± 0,03

1,07 ± 0,02

12,73 + 0,07

0,31* 0,02

0,12 + 0,01

Com os dados destas tabelas é possível uma com

paração entre os dois métodos automáticos de análise, o do Can

berra e do Specfit. Alguns picos identificados pelo Canberra

são em verdade complexos. O programa escolhe uma região de in-

teresse nas proximidades de um pico e se existirem outros nes

ta região ele dará a área total independente do número de pi-

cos. Isto está exemplificado na tabela 6.2 para os picos

de energias 677,627 e 687,010 keV. Nesta situação ê necessá -

rio uma análise visual da região com o objetivo de separá-los.

Picos de pequena intensidade não são identificados pelo Canberra

na situação de alto espectro de fundo. A razão está associada
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ao próprio método de análise, que se mostra insuficiente aqui.

A separação dos picos de 121,78 e 123,14 keV dos isôtopos de

eurõpio não foi possível em nenhum dos métodos de análise,e es

tã associada a limitação da resolução do detetor.

6.1.2 - Ajuste da Curva de Eficiência

A área liquida medida, apôs correções de fundo

e tempo morto, para cada gama emitido pela fonte é dada por

E i ) t (E i ) 6.2

onde A é a atividade da fonte, I (E.) é a intensidade do gama

de energia E. e t iE.) a eficiência do detector para a energia

A substituição de (6.2) em (6.1) permite re la-

cionar a quantidade medida experimentalmente, área sob o foto-

pico, e a energia gama conhecida como mostra a equação 6.3

i ' 2 b c
log —= = <: + n log E +a(log E ) + — + — 6.3

V V ° Ei Ei2

onde e = e + log A.o o

Um procedimento para o ajuste seria tomar a ra

zão entre esta equação e uma considerada para um gama de ener-

gia Eĵ  . Se p gamas são emitidos pela fonte (p-1) equações

seriam obtidas e a constante e seria eliminada. A dificuldade

surge na aplicação do método dos mínimos quadrados, pois no sis

tema de equações obtido o determinante da matriz de coeficien-

tes é próximo de zero. Se pequenos erros cie aproximação são cometidos na

resolução do sistema, os parâmetros determinados sofrem grandes variações,

podendo não ter nenhum significado. Em fare disto optou~se pela aplicação

do método dos mínimos quadrados diretamente na equação G.'.i. O sistoiw de

•quaçòss obtido serás
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n SI + a Sf> 4 b S7 + c S8 + r ' S9 = S16

n S6 + a S2 + b S1Ü + c Sll + e' SI =• S17

n S7 + a S10 + b S3 + c S13 + e^ S14 = S18

n S8 + a Sll + b S13 + c S4 + r^ S3 = S19

n S9 •* a Si + b S14 + c S3 + e^ S5 = S20

onde SI = [dog E ^ 2 ; S2 = [{log E ^ 4 ; S3 - l[l/E±)2t S4 = E d / E ^ 4 ; S5=n

S6 = £<log E±)3; S7 = £ ( l o g L ^ ) ;s8 = £(log Ej/fiJ); S9 - £ log

S10 - E((log E ^ 2 ^ ) ; Sll = [(log E ^ ) 2 ; S14 =

S16 = [(Yi log E i); S17 = [(Y^log E^ )̂2; S18

S19 = I^ /E 2 ) ; S20 = fr^

Y = log (A./I (E.)) e todas as somas são f e i -
tas com i - 1, n para n igual ao número de gamas emitidos pela
fonte. 0 programa mostrado no apêndice (A-3) foi desenvolvido
para calcular os elementos de matriz e resolver o sistema de

í21)equações pelo método de eliminação de Gauss . A aplicação
deste programa permite determinar as constantes da equação 6 .3 .
Os valores obtidos para es tas constantes sào mostrados na equa
ção 6.4, para qualquer das fontes. A constante e que envolve a
atividade da fonte e o fator geométrico dependente portanto da
amostra usada na contagem, foi também determinada pelo progra-
ma e seus valores estão apresentados abaixo.

log !__ =.. ei « o,894511(log E.) -

- 0,0000568(109 V 2 + SíSS308 + 0,00000244

<
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A energia deve ser usada em MeV. O valor calcu

lado para o termo independente foi:

e1 = - 0,7429 4 para a prata
o

1S2
e" = - 1,77703 para o Eu

1 ,4
f-1 = - 1,01878 para o Eu.

As figuras 6.1a e 6.1b mostram os pontos expe-

rimentais e a curva ajustada de acordo com a equação 6.4 para o

Eu e mAg, respectivamente.

Resta agora a determinação da constante e.que

foi possível com a utilização de fontes padrão em atividade de
l37Cs e 60Co, cedidas pelo CDTN/NUCLKBRAS• As características

destas fontes são apresentadas na tabela 6.4.

tab. 6.4 - Características das Fontes de Cs e Co.

Elemento

137Cs

60Co

T l / 2
(anos)

30,17

5,27

Energia
Gama

661,661

1173,238

1332,513

Intensidade
(*)

85

100

100

Atividade em
1.12.70(nCi)

10,17

10,51

Atividade em
26.8.81(yCi)

7,95

2,56

A tabela 6.5 mostra a área medida sob os fotopi

cos do césio e cobalto, para diferentes distâncias fonte-deteç

tor. Estas distâncias são relativas à diferentes posições pos

síveis, no suporte de amostras feito para este detector. A ta-

bela 6.6 mostr* a constante e_ determinada nestas condições e

a média e desvio padrão obtidos para a constante t , a diferen

toa dlitância* fonte-detector.
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tab. 6.5 - Area Calculada Sob os Fotopicos do Césio e Cobalto

Distância

Fonte-Detector(ran)

22

72

124

174

Area

661,661

2172,4 t

538,7 ±

230,7 t

128,6 ±

medida

MeV

6,6

2,3

0,8

0,5

sob o fotopico (cont/s)

1173,238 MeV

449,2

116,6

50,2

28,5

t 3,5

i 1,3

t 0,5

i 0,3

1332,513 MeV

398,8

104,4

45,0

24,7

± 3,1

± 1,1

t 0,4

t 0,2

tab. 6.6 - Constante e' e t determinadas
o o

Distância

Fonte-Detector(mm)

22

72

124

174

e" (Co)o
661,661

3,2164

2,6108

2,2425

1,9887

e; (Co)

1173,238

2,6972

2,1115

1,7456

1,4999

. o (Co)

1332,513

2,6970

2,1151

1,7492

1,4895

c
o

-(2,2700+0,016)

-(2,8611±0,004)

-(3,2278±0,002)

-(3,4808*0,005)

De posse da constante e e dos valores das ou-

tras constantes n, a, b e c, ê ponsíveJ obter as curvas de efJL

ciência do detector em função da energia. Estas curvas estão

mostradas na figura 6.2 para distâncias fonte-detector de 22,

72, 124 e 174mm, correspondentes as diferentes posições das a-

mostras no suporte.

6.2 - Determinação do Limite de Detecção para o Cobalto

Partindo-se de una solução padrão de 1 ppm de

cobalto, preparou-se por diluição 1 litro de solução de cada uma

da» seguintes concentrações: 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 e 20,0 ppb.

Estas seis amostras foram fixadas em um grama de resina catiô-

nica nova, sem tratamento prévio (secção 5.4.2), conforme mon-

tagem apresentada na figura (5.4). Uma vez que a meia-vida do

cobalto é muito maior que a do sódio, a pres-ença deste elemento



0,1
energia ( MsV)

Figura 6,2 ; Eficiência do detector Ge-Lí para as distâncias 2,2j 7,?; 12,'i.e 17,4 cn.



89.

não interfere na sua determinação. Para determinação da massa

de cobalto retida pelo método comparativo foram preparados dois

padrões. Em um deles, PI, gotejou-se 0,5 mt da solução padrão

de 1 ppm sobre lg de resina e no outro, P2, 1 ml da mesma solu

ção também sobre lg de resina. A tabela 6.7 mostra os tenços de

contato para as diversas amostras, a massa de cobalto total em

cada uma e as atividades esperadas. A atividade foi calculada

pela equação (2.8), considerando a massa total de cobalto, pa

ra uma hora de irradiação na mesa giratória ã 100 kW. A ativi-

dade assim calculada deve ser maior que a medida uma vez que a

resina, para as condições de trabalho, apresenta uma retenção

da ordem de 70% (secção 5.4.4). Os dados nucleares e o esquema

de decaimento são mostrados no apêndice (A-2).

As amostras foram mantidas à temperatura ambi-

ente dentro de uma capela até a secagem. Depois de secas as a-

mostras foram acondicionadas em tubos de polietileno, de diâme

tro lcm e altura 2cm, que eqüivale aproximadamente aovolune <te

lg de resina. As amostras foram então irradiadas nas condições

citadas e posteriormente analisadas em um detector de cintila -

ção 3" X 3" poço e em um cstector de semicondutor.

tab. 6.7 - Dados para as Amostras de Cobalto

Amostra

PI
P2

0,5 ppb

1,0 ppb

2,0 ppb

5,0 ppb

10,0 ppb

20,0 ppb

Massa
(ug)

0,5

1,0

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

20,0

Atividade

(io~4 uci)

0,50

1,01

0,50

1,01

2,02

5,05

10,09

20,19

Tempo de Fi

xação (min)

14,5

18,0

17,4

17,2

18,1

17,5
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6.2.1 - Determinação da Area e Massa com um Detector Nal

0 espectro obtido para as amostras de 5 ppb e

20 ppb estão mostrados nas figuras 6.3a e 6.3b, obtidos com o

equipamento descrito no apêndice (A.l). Tempos de contagem su

periores a 15 minutos não eram possíveis com este equipamento.

pois flutuações na tensão provocavam variações no ganho da fo-

tomultiplicadora. Assim, sempre que a atividade da amostra per

mitia o tempo de contagem era diminuído. Três métodos fora» u-

tilizados para a determinação da área sob o fotopico: o método

da área total, o método de Covell e pelo programa Specfit,corao

uma maneira de testar a aplicabilidade deste na análise con de

tectores de cintilação.

Na tabela 6.8 estão mostradas as áreas calcula

das pel > l todo da área total, os desvios padrão de contagem ,

as mas: t fieterminadas pela equação (4.14) con relação aos dois

padrões reparados e a massa média, para o pico de 1,17 MeV.Na

tabele .) estes mesmos resultados são mostrados para o pico de

1,33 m* do cobalto.

tab. í.8- Análise das Amostras de Cobalto, pico de 1,17 MeV

Amo»\ra

PI
P2

0,5

1

2

5
10

20

área liquida
(cont/min)

55,8+3,2

26,1+2,3

22,0±2,3

40,9i2,6

56,5+2,9

118,0+3,7

218,6+5,1

486,8+8,5

massa calculada (ug)

referência PI

-

0,47+0,05

0,39±0,05

0,73í0,06

1,01+0,08

2,11+0,14

3,92+0,24

8,72+0,52

referência P2

l,07f0,ll

-

0,42+0,06

0,78-»0,08

1,08+0,11

2,26+0,21

4,19Í0,38

9,32±0,84

massa

média (wg)

-

0,40±0,08

0,75iO,10

1,04*0,14

2,18,0,25

4,GS+0,45

9,02±0,98



r° dp contagens

Figura 6.3 a : Espectro da ano-tra dc 20 ppb it - 900s) (elementos coba l to )

iff, n? do canal

fiflura 6.3 b : Eipectro da amcsfr fi rpb (f • 1500:0 (u lemunto:
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tab. 6.9 - Análise das amostras de cobalto, pico de 1,33 MeV

Amostra

PI

P2

0 ,5

1

2

5

10

20

1

área líquida

(cont/min)

37,6±2,8

18,3+2,1

15,0+2,1

23,4+2,3
46,3±2,6

95,8*3,3
180,l±4,6

356,3+7,3

massa calculada (yg)
referência PI

-

0,4910,07

0,40+0,06

0,62+0,08

1,23+0,11

2,55+0,21

4,79±0,38

9,4840,73

referência P2

l,03±0,26
-

0,41t0,07
0,64+0,10
1,26+0,16

2,62+0,31

4,92+0,56

9,73±1,13

média(ug)

-

-

0,4010,08
0,63+0,13

1,2410,19
2,58+0,37

4,83+0,68

9,61+1,34

0 nível de fundo para o cálculo das áreas sob

os picos apresentados nas tabelas acima, foi tomado como a mé-

dia entre três canais à esquerda do pico de 1,17 MeV e três ca

nais ã direita do pico de 1,33 MeV. Na região de superposição

dos dois picos, conhecendo-se o nível de fundo, foi estimada a

contribuição de cada um deles de modo que a soma fornecesse o

número de impulsos contados. As figuras 6.4a e 6.4b. mostramos

resultados obtidos graficamente para a massa média. A retc me

dia foi traçada com o emprego do método dos mínimos quadrados.

A tabela 6.10 mostra a massa retida nas anos -

trás de cobalto com relação a área média medida para os padrões

PI e P2. Esta área média foi tomada como (An + 2A_2)/2, para

ApX área do padrão Pi, Ap2 a área do padrão P2, calculadas pe

Io método de Covell com diferentes valores de n, para o pico de

1,17 MeV. A tabela 6.11 mostra os mesmos resultados para o pi*

co de 1,33 MeV:
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concentração

Figura 6.4 a : Mass* retida r»'co de 1,33 MeV ( s l e m e n t o : c o b a l t u }
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Figura S.« b : Nassa retida pico <te 1,17 H»V. (elemento: cobaltcO
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tab. 6.10 - Massas(ug) retidas calculadas pelo método de
Covell (1.17 MeV)

n=3 n-4

PI
P2

0,5
1
2
5
10
20

,10*0,54
>,45*0,26
), 53*0,28
1,4510,29
l,75±0,40
1,07*0,55
!,67U,25
i,8512,66

l,07i0,31j0,9810,21
0,46+0,15j0,53+0,12
0,10t0,lo|o,45+0,ll
0,42+0,16
0,8510,26

0,79+0,16
1,1510,23

1,2410.22
0,3810,09
C.4710,10
0,7610.14
1,1810.21

1.10t0,19
0,4520,09
0,38*0,08
0,9610,16
1,48*0,24

l,87i0,50!l,89l0.36 2,30*0,38 2,5**0,40

3,lU0.83;3f85t0,71S4,16t0.68j4,33*0,67
7,12tl,84i7,20íl,32|8,67±l,4l'9,64U,47

1,23*0,16
0,38*0,07
0,31*0,06
0,72«3,10
1,07*0,14
2,11*0,26
3,7220,46
6,4211,03

tab. 6.11 - Massas (pg) ret idas calculaaas pelo
Covell (1,33 MeV)

itodo de

Amostra

PI

P2

0,5

1

2

5
10

20

n=3

D,83±0,94
1,5810,68
0,08íO,39
lr22U,21
0,6410,81
2,5512,46
8,47*7,88
6,33*6,09

n=4

1,20+0,71
0,40*0,31

n=5

0,80±0,21
0,6010,16

0,73iO,4lí0,20±0,10
0,98*0,58
1,2610,74
3,32+1,82
6,44+3,50
8,36+4,58

0,5010,14
0,7910,20
2,5H0,56
4,0010,89
6,92íl,54

rr*6

1,10+0,28
0,4510,14
0,4910,14
0,57+0,16
1,4210,34
2,8710,66
4,8111,10
9,3412,12

n*7

1,1610,29
0,42+0,13
0,3610,12
0,6010,17
l,5H0,36
3,0310,71
6,0621,39
11,2+2,56

n>8

1,0510,24
0,48±0,13
0,23±0,09
0,79±0,18
1,4210,30
3,3410,68
5,92+1,20
11,112,24

Os resultados obtidos para n = 6,7 e 8 estio

representados graficamente nas figuras 6.5a,para o pico de 1,17

MeV e 6.5b para o pico de 1,33 MeV. A reta média foi ajustada

con a utilização do método dos mínimos quadrados. Deve-se ob -

servar a baixa confiabilidade destas medidas, traduzida em ter

mos de um grande desvio padrão, e as grandes flutuações encon-

tradas nos cálculos da massa para diferentes valores de n, as

sociada possivelmente âs variações no ganho da fotomultip]ica-

dora.
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concífrtraçio (rpb)

Figura 6.5 a : Nassa retida ( «todo d* Cevei 1 ) pico dt 1,17 H«V. ( « l a m e n t o i c o b a l t o )



í 10,0

concentração

Figura 6,5 b : Massa retida ( mítodo de Coveii ) pico d* 1,33 HeV. (e lemento: c o b a l t o j



O ultimo método utilizado para identificação e

cálculo da área sob os picos foi através do programa Specfit .

As figuras 6.6a. e 6.6b. «ostra» os espectros obtidos e ajusta

dos pelo programa para a amostra de 5 ppb. O ajuste foi feito

para os parâmetros que descrevem a função f(x) da equação(4.12)

variando todos independentemente (opção NVO = 4). A figura 6.6a

corresponde a opção de fundo linear e a figura 6.6b fundo qua-

drat ico- A tabela 6.12 mostra a área calculada, o desvio

a posição do pico (número do canal) encontrada pelo programa e

X para cada amostra, nas opções citadas.

tab. 6.12 - Area calculada pelo programa Specfit, pico de

1,17 HeV

Amostra

PI
P2

0 , 5

1

2

5

10

20

fundo linear

posição

115,2

114,9

114,6

114,7

114,9

115,4

115,3

115,4

área(cont/min)

76,7±4,4

20,0±l,9

24,2*2,7

45,3i2,9

65,4+3,3

137,4*7,4
260,7U0,2

517,6í10,8

K

0,87
0,69
1,21
0,86
1,29
0,72
1,08
0,79

! fundo i|mi1íiiHi.r>

! posição

! 115,2
114,9

' 114,6

; 114,9
: 115,4

115,4
, 115,4

ãrea(cont*fain)

54,7±2,8
21,2*1,9
18,6±1,9
40,4*2,3
56,9±2,6

H6,4±3,5
217,9*5,2

472,0i8,2

*

1.19
0,68
1,26
0,87
1,35
0,80
1,48

1.11

A tabela 6.13 mostra os resultados obtidos pe

Io programa, dados em massa, para os picos de 1,17 HeV e 1,33

MeV com referência aos padrões Pi e P2 e opção de fundo linear.

A área média sob o pico de referência foi calculada do mesmo mo

do que para o método de Covell, correspondente i uma amostrada

1 MÇ. A tabela mostra ainda a massa calculada com referência ao

padrão Pi.
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tab. 6.13 - Massa retida calculada pelo programa Specfit

Amostra

PI
P2

0,5
1
2
5

10
20

massa retida (1,1"7 MeV) ug
referência Pi

0,39*0,04
0,34*0,04
0,74*0 06
1,04*0,07
2,13*0,13
3,98*0,22
8,63*0,47

ref. área média

1,12+0,08
0,44±0,04
0,38±0,04
0,83±0,06
1,17+0,08
2,40±0,14
4,49t0,22
9,72±0,50

massa retida (1,33 MéV) ug
referência Pi

0,4610,05
0,24±0,03
0,6310,05
1,3910,09
3,4110,20
6,6710,38
14,210,77

ref. área média

1,0410,07
0,4710,05
0,2510,03
0,6610,05
1,4510,10
3,5710,20
6,9710,48

14,8710,77

Uma comparação pode ser feita entre os dados
da tabela 6.13, com referência a massa média, e os dados das
tabelas 6.8 e 6.9. Para o pico de 1,17 MeV a concordância en-
tre os resultados obtidos pelos dois métodos de cálculo está
dentro de um intervalo geralmente menor que 10%. Para o pico
de 1,33 MeV no entanto, as diferenças são bem maiores, chegan-
do em alguns casos a ser da ordem de 50%. Observe-se que fre-
qüentemente as massas calculadas pelo Specfit são maiores que
as calculadas pelo método da área total. A possível origem des
tas diferenças está em uma falsa estimativa da contribuição de
cada pico na região de superposição. Esta hipótese pode ser jus
tifiçada quando comparamos os resultados da análise pelo progra
ma, com os resultados apresentados nas tabelas 6.10 e 6.11,ca]i
culados pelo método de Covell. Aqui as massas determinadas se
apresentam em melhor concordância.

6.2.2 - Determinação da Area e Massa com um Detector Ge-Li

As amostras de cobalto foram também analisadas
por esp«ctrometria gama com um detector Ge-Li. Os resultados
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obtidos para a área sob os fotopicos de 1,17 e 1,33 MeV, atra-

vés do programa Specfit para tempo de contagem de 135 minutos,

estão apresentados na tabela 6.14. 0 ajuste foi feito pelo pro

grama com as opções de fundo linear, com os parâmetros p5 e p6

variando livremente, e os parâmetros p_ e p., que descrevem a

parte gaussiana da função f(x) e equação 4.12 , variando a

una razão constante (NVO = 3).

tab. 6.14 - Area sob os picos do cobalto com detector Ge-Li

Amostra

PI
P2

0,5

1

2

5

10

20

Pico de 1 17 MeV

área (cont/min)

3,9

2,0

1,8
3,2

5,3

10,8

19,5

41,6

± 0,3

* 0,3

* 0,2

± 0,3

± 0,3

* 0,4

t 0,6

t 0,8

X

1,15

0,84

0,90

0,62

0,89

0,82

0,86

1,34

pico

área

3,7

1,7

2,1

3,5

4,5
9,3

17,1
35 5

de 1,33 MeV
(cont/min)

+

±

±

+

t

t
±

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

xz

0,88

1,33

1,10

0,95

1,51

1,17

0,96

1,18

Pode-se observar que nas amostras de 0,5 e 1,0

ppb a atividade do pico de 1,33 MeV é maior que a atividade do

pico de 1,17 MeV. A justificativa pode estar associada Í pre ~

sença, em pequena quantidade, de um elemento interferente com

gama de energia próxima. 0 elemento está possivelmente na água

utilizada no preparo das amostras por diluição, já que nas a-

mostras padrão este fato não se verificou. As figuras 6.7 aeb

mostram o ajuste feito para o pico de 1,17 MeV e 1,33 MeV, res

pectivãmente, da amostra de 5 ppb. A tabela 6.15 mostra a mas-

sa retida calculada pela equação 4.14 , com relação a área mê

dia das amostras padrão oara OB picos de 1,17 e 1,33 MeV.
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tab. 6.15 - Hassa retida nas amostras de cobalto, detector

Ge-Li

Amostra

PI

P2

0,5

1

2

5
10

20

pico de 1,17 MeV
(ug)

0,99

0,51

0,46

0,81

1,34

2,73

4,94

10,53

± 0,11

t 0,09

±0,07

t 0,10

i 0,14

t 0,26

± 0,46

t 0,94

pico de 1,
(wg)

1,04 ±

0,48 i

0,59 ±

0,99 ±

1,27 ±

2,62 ±

4,82 ±

10,00 t

33 MeV

0,15

0,08

0,09

0,14

0,17

0,32

0,56

1,18

massa média
(yg)

1,01 ± 0,19

0,49 ± 0,12

0,52 ± 0,11

0,90 ± 0,17

1,30 t 0,22

2,67 ± 0,41

4,88 t 0,72

10,26 ± 1,51

A figura 6.8 mostra graficamente os resultados

da tabela 6.15, para a massa média retida em função da concen-.

tração da solução passada pela resina.

Uma comparação entre os dados da tabela 6.12 ,

(que mostra a área calculada pelo programa para um detector NaD,

e os dados da tabela 6.14 (área calculada pelo programa com o

detector Ge-Li)mostra que a eficiência deste é cerca de 8% da

eficiência do detector NaI (amostra dentro do poço). Em vista

disto, e como um trabalho visando a eliminação de elementos in

terferentes da resina havia sido feito, a análise com um detec

tor NaI pode fornecer melhores resultados no estudo do método

para amostras de laboratório.

6.2.3 - Limites de detecção para amostras de cobalto

De acordo com o que foi exposto na secção 4.5.2

foram calculados os três níveis de detecção, para u * 1,96,cor

respondente ao nível de significância de 95%, conforme a tabe-

la 4.1 . Como a situação é de observações simultâneas, amos-

tra e fundo, a(0) » /2 op. Os resultados estão mostrados na ta

bela 6.16, calculados considerando o desvio padrão de fundo da
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concentração

Figura 6.3 : Nassa nédia retida de cobalio;
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amostra de 0,5 ppb, obtido pelo método da área total para o de

tector Nal e pelo programa Specfit para o detector Ge-Li.Para

o detector Nal a área e desvio padrão de fundo calculados fo

ram: pico de 1,17 MeV, F = 56,2 * 1,5 cpm; pico de 1,33 MeV ,

F = 46,0 + 1,4 cpm. Para o detector Ge-Li a área e desvio pa

drão de fundo foram: pico de 1,17 MeV, F = 13,1 t 0,3 cpm; pi-

co de 1,33 MeV, F = 5,4 + 0,2 cpm. 0 desvio padrão de fundo o_,

foi tomado como a raiz quadrada do número de contagens. A tabe

Ia além de expressar a área mínima detectável expressa também

a concentração correspondente, calculada tomando-se como refe-

rência a amostra de 10 ppb, através das relações 4.29 .

tabela 6.16 - Limites de detecção para o cobalto

área (cont/min)

L0

1,17 MeV

Nal

4,2

8,5

23,3

Ge-Li

0,9

1,7

4,8

1,33 MeV

Nal

3,8

7,7

21,3

Ge-Li

0,6

1,1

3,2

concentração (pob)

1,17 MeV

Nal

0,19

0,39

1,06

Ge-Li

0,46

0,87

2,46

1,33 MeV

Nal

0,22

0,43

1,18

Ge-Li

0,35

0,64

1,87

Os limites de detecção apresentados na tabela

correspondem a tempos de contagem de 25 minutos para o detector

Nal, e 135 minutos para o detector Ge-Li. Note-se que mesmo

tendo aumentado o tempo de contagem para o detector de semicon

dutor, diminuindo o desvio padrão da medida, os limites de de-

tecção são maiores, como resultado de sua baixa eficiência.

A amostra de menor concentração preparada e a*

nalisada foi de 0,5 ppb, que foi detectada como mostram os re-

sultados anteriores. A figura 6.9 mostra o espectro obtido e

ajustado pelo programa para esta amostra,com o detector de cin

tilaçio. Uma verificação desta figura indica que concentrações

abaixo dasta possivelmente não seriam detectadas significativa

merit», jfi qu« flutuações no fundo não permitiriam uma perfeita
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identificação do pico, e portanto em concordância com os resiU

tados da tabela 6.16. Note-se também que os valores de !.„ da

tabela 6.16, correspondente a o% = °A/
A
A
 = 10%» estão em con -

cordância com os resultados que podem ser obtidos das tabelas

6.8, 6.9 e 6.14.

6.3 - Reprodutibilidade e Limites de Detecção Para Amostras de

Mercúrio

Duas séries de amostras foram preparadas na a-

nálise do mercúrio. A primeira foi preparada com a utilização

do cloreto de mercúrio (HgCl,) fazendo-se um padrão de 1 ppm.

Deste padrão foram obtidas por diluição a 1 litro, amostras de

50,5 X (20), 10, 5, 2, 1 e 0,5 ppb e fixadas em 2 gramas de re

sina catiônica nova. As amostras foram então irradiadas por 8

horas na mesa giratória do reator TRIGA IPR- 1, a 100 kW. O i-
202

sõtopo de interesse do mercúrio era o Hg, dados nucleares no

apêndice (A-2). Este isótopo não foi detectado. A razão é que

o cloreto de mercúrio praticamente não se dissocia em meio a-

quoso. Cerca de 95% do sal permanece na sua forma original, ou
(19)seja na forma HgCC- ligado , e se íons cloreto livres estão

presentes há uma tendência ã formação de lons complexos de car

ga negativa. Esta análise e os fatos apresentados levaram ao

estudo da influência do pH na retenção (secção 5.4.3) e a uti-

lização de trocadores aniônicos.

Na segunda série de amostras foi utilizado um

padrão de 1000 ppm preparado com nitrato mercuroso (Hg2(N03)2),

o mesmo empregado no estudo do pH, descrito na secção 5.4.3.

Deste, um padrão de 1 ppm foi obtido por diluição e por novas

diluições, 1 litro de soluções de concentração 50,5 X (20),10,

5, 2, 1 e 0,5 ppb. As amostras foram fixadas em 1 grama de re-

sina catiônica na forma NH4
+, obtida do tratamento da resina no

va conforme foi descrito na secção 5.4.2. O efluente foi reco-

lhido no próprio balão onde a solução havia sido preparada e

«m faguida fixada em 1 grama de resina aniônica. A montagem



109.

esta mostrada na figura 4.1 . Os tempos de contato, o pH med_i

do antes (pH ) e apôs (pH )na resina catiônica e após na resdl

na aniõnica (pH ) estão mostrados na tabela 6.17. Um branco

foi preparado pela passagem de 1 litro de água deionizada, ( a

mesma usada no preparo das amostras), em 1 grama de resina ca-

tiônica e 1 grama de resina aniõnica, segundo o mesmo procedi'

mento. Procurou-se ter o tempo de contato aproximadamente ornes

mo para todas cs amostras.As diferenças observadas são prova -

velmente devidas as diferenças de compactação da resina no fu-

nil. A seguir 100 mi de solução de concentração 10 ppm foi pre

parada por diluição da solução de concentração 1000 ppm.Quatro

padrões foram então preparados colocando-se 0,5 e 1,0 ml desta

solução sobre 1 grama de resinas catiônica e aniõnica. Após a

secagem, ã temperatura ambiente, as amostras foram acondieiona

das em tubos de polietileno e irradiadas por uma hora na mesa

qiratõria a 100 kW. A massa e a atividade correspondente a es
197 "~

sa massa, calculada pela equação 2.8 , para o isotopo Hg

(dados nucleares no apêndice A.2) estão mostradas na tabela

6.17.

tab. 6.17 - Tempo de contato, pH, massa e atividade das amostras de Hg

Amostra

PI

P2

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0
20,0(1)
20,0(2)
20,0(3)
30,0(4)
10,0(5)
50,0

pH*

5,5
5,3

5,2
5,0

4,9

4,9

4,8

4,7

4,7
4,8
4,7

M

pH*«

5,9

5,2

5,2

5,1
5,2

5,1

5,1

5,1
5,0

5,1
4,9

r*l***l

5,3

5,3

5,2

5,2

5,2

5,4

5,1

5,3

4,9

5,2

5,0

V

tempo de
catiônica (min]

28,7
27,8
28,8
26,1
33,4
29,4
32,2
23,2
24,7
22,2
21, fl

contato
aniõnica (min)

19,3
21,0
21,7
18,3
19,8
20,3
19,7
19,9
18,7
22,0
23,9
21,7

iSIIUStTc

( ug)
10,0

5,0

0,0

0,5
1,0
2,0
5,0

10,0

20,0

50,0

atividades
(yCi)xlO~

27,2
13,6

1,4

2,7

5,4

13,6
27,2

54,3

135,7
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6.3.1 - Determinação da área sob o pico e massa das amostras

Observa-se do esquema de decaimento no apêndi-

ce (A-2), que o núcleo emite um gama de 77 keV com intensidade

absoluta de 92rl%. 0 decaimento se dá pela captura de um ele -

tron orbital e conseqüente emissão de raios-X do núcleo filho,

no caso o ouro, cujo raio-X mais importante tem energia 68,8

keV. Devido a baixa resolução de um detector NaI não ê possl -

vel a separação destas duas linhas e a área calculada sob o pi

co será portanto correspondente a estes dois picos.

Antes das medidas de atividade destas amostras

foi feito um estudo no qual comparou-se as razões entre o des-

vio padrão e a área sob o pico de 69 • 77 keV do mercúrio, me

diante a utilização de detectores NaI de dimensões variadas. O

objetivo era tentar encontrar as melhores condições experimen-

tais de contagem por diminuição da interferência de ganas de

maior energia ri região do pico do mercúrio. Foram empregados

cristais de 1" X 1", 2" X 2" e 3" X 3", os dois últimos sendo

do tipo poço (apêndice A-l). Uma das amostras de 100 ppb usa -

das no estudo do pH foi empregada e efetuou-se uma contagem de

200 segundos para cada um dos cristais. Os resultados estão raos

trados na tabela 6.18.

tab. 6.18 - Area medida para diversas dimensões do cristal

dimensões do
cristal

3" X 3"

2" X 2"

1" X 1"

área medida
(cont/s)

174,2

166,6

147,1

desvio
padrão

1,73

1,98

1,95

a/A

0,99

1,19

1,33

Os fatores que influenciaram as medidas foram:

a eficiência, a geometria fonte-detector e a blindagem. A pos-

sível explicação para os melhores resultados obtidos com os

cristais 2" X 2" i 3" X 3" é a geometria, já que as amostras fo

*am contadas dentro do poço. Entre esses dois, os melhores
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resultados para o cristal 3" X 3" está possivelmente relaciona

do com sua maior eficiência. Com esses resultados optou-se pe-

la utilização deste último para análise das amostras.

Foi feita uma série de 5 contagens, quatro des

tas durante quatro dias consecutivos e a última com um interva

Io de espera de dois dias. As figuras 6.10 a e b mostram os es

pectros da amostra de 10 ppb com ambas as resinas, para a ter-

ceira medida feita (tempo de espera de 70,5 horas). Pela geome

tria é possível explicar o aparecimento do pico soma, visto nas

tas figuras, uma vez que para um cristal do tipo poço a proba-

bilidade de coincidência de dois gamas ê apreciável. O espectro

na região de baixa energia assemelha-se bastante a um espectro

de freamento de partículas beta. Tal freamento pode realmente

estar acontecendo dentro da amostra, já que sua dimensão é si£

nificativa, tendo um volume aproximado de 1,6 cm . A tabela

6.19 mostra a área sob o pico 69 + 77 keV nas resinas catiôni-

cas, calculadas pelo programa Specfit, com as opções de fundo

linear e quadrático, na 5- série de medidas. A tabela 6.20 mos
203 "~

tra a area obtida para o pico de 280 kaV do isotopo Hg, nas

mesmas opções anteriores, para as amostras de concentração maior

que 20 ppb. Finalmente a tabela 6.21 mostra os mesmos resulta-

dos para o pico 69 + 77 keV para as amostras de mercúrio fixa-

das nas resinas aniônicas. Note-se que os resultados obtidcs

com uma função quadrãtica, representando o espectro de fundo ,

são significativos nesse caso. Uma observação das figuras 6.10

a e b indicam que um ajuste linear seria de certo modo força-

do. As figuras 6.11 a e b mostram os espectros obtidos e ajus-

tados pelo programa da amostra 20(4), na opção de fundo qua -

drãtico.
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tab. 6.19 - Area calculada pelo Specfit, pico de 69+77 keV

(catiônica)

A fn^\ c fr ip s
AlüOSIIa

PI
P2

2,0

5,0

10,0

20,0(1)

20,0(2)

20,0(3)

20,0(4)

20,0(5)

50,0

fundo linear

P(canal)

19,4

19,4

19,1

19,1

19,1

19,2

19,2

19,3

19,3

19,4

19,4

área(cont/min)

3056,5 i

1539,4 t

79,6 t

320,2 ±

514,3 ±

2822,0 ±

1794,2 ±

2956,1 i

1621,4 i

991,6 ±

5102,6 t

38,1

28,4

25,2

30,2

25,4

32,0

28,6

32,3

28,0

21,0

60,9

fundo

P(canal)

19,6

19,6

20,1

19,4

19,4

19,3

19,4

19,4

19,5

19,6

19,5

quadratico
área(cont/min)

4611,8

2504,5

155,7

455,1

979,6

3554,4

2567,1

3720,9

2304,8

1204,8

6706,3

±

±

+

±

+

±

±

±

±

±

97,9

31,0

34,5

29,5

29,5

43,8

49,7

46,0

45,3

32,4

90,6

A amostra de concentração 0,5 ppb não foi de

tectada em nenhuma das resinas. 0 tempo de contagem das amos -

trás catiônicas foi 720 segundos, enquanto que para as «nostxas

aniônicas o te-ipo foi de 50 segundos.

tab. 6.20 - Area calculada pelo Specfit, pico de 280 keV

(catiônica)

Amostra

PI
P2

20,0(1)

20,0(2)

20,0(3)

20,0(4)

20,0(5)

10,0

fundo linear

P(canal)

73,6

74,1

72,4

72,4

73,0

73,6

-

73,4

área(cont/min)

271,4 t

113,5 ±

204,6 •

157,3 t

216,0 í

152,5 ±

_

464,9 Í

19,6

11,5

13,0

15,3

12,6

15 6

28,2

funde

P(canal)

73,1

73,5

72,3

72,1

72,8

72,9
i

73,1

guadrãtico

área(cont/min)

389,6 ±

248,5 í

334,5 t

271,6 t

314,0 ±

260,5 t

778,8 *

47,3

31,0

34,4

43,6

26,3

25,2

67,6
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tab. 6.21 - Area calculada pelo Specfit, pico de 69 + 77 keV

(aniônica)

Amostro

PI
P2

2,0

5,0

10,0

20,0(1)

20,0(2)

20,0(3)

20,0(4)

20,0(5)

50,0

fundo linear

? (canal)

19,2

19,2

19,5

19,2

19,3

19,1

19,3

19,4

19,3

19,2

19,2

ãrea(cont/min)

2913,7 i

1619,1 ±

57,0 ±

296,1 ±

780,7 t

1174,3 *

1351,2 ±

773,2 i

1439,2 ±

1698,6 ±

3049,9 *

23,8

23,1

20,0

20,5

21,2

22,6

22,4

20,7

22,8

23,3

26,5

fundo

P(canal)

19,2

19,4

19,7

19,4

19,5

19,3

19,4

19,6

19,5

19,1

19,2

quadrãtico

área(cont/min)

4248,0 t 37,0

2739,1 * 32,0

318,1 í 23,4

458,0 ± 24,5

1404,8 * 24,4

1942,8 ± 26,3

2014,3 t 25,1

1598,2 ± 25,8

2604,6 t 45,5

2969,1 t 49,1

5189,5 * 48,3

Dos resultados apresentados nas tabelas 6.19 e

6.21 foram calculadas as massas retidas em cada amostra. A com

paraçao foi feita em relação a ãrea média (2P2 + Pl)/2, corres

pondente a uma massa de 10 Mg, através da relação 4,14 .Os re

sultados estão mostrados na tabela 6.22, referentes aos picos

69 + 77 keV para ambas resinas e 280 keV para a resina catiõn^

ca.
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Tabela 6.22 - Massa retida de mercúrio nas resinas catiônica
aniônica

Amos-
tras

2
5

10

20(1)
20(2)

20(3)
20(4)
20(5)
50

cat iõn icas (massa em yg)

fundo linear
69+77 KeV

0,26*0,08
l,04±0,10

l,67±0,10
9,19+0,14
5,85+0,11

9,63*0,15
5,28+0,11
3,23±0,08

16,63±0,27

280keV

9,04*0,80
6,94+0,80
9,53±0,82
6,73+0,80

20,52+1,78

fundo quadratic»
69+77 keV

0,32*0.07
0,95*0,06
2,04±0,07
7,39+0,80
5,34+0,13
7,77*0,16
4,79+0,12
2,50+0,09

13,94+0,29

280keV

-

—

-

7,55*0,80
6,13±0,90
7,08±0,62
5,87±0,58

17,57*1,59

aniônicas

linear
69+77 keV

0,18*0,06
0,96*0,07
2,53*0,07
3,82*0,08
4,49+0,08
2,51^0,07
4,68*0,08
5,52±0,09
9,91±0,12

[massa em pg)

quadratic»

69+77 keV

0,65*0,05
0,94*0,05
2,8910,05

3,99+0,06
4,14*0,06
3,29*0,06
5,36*0,10
6,11*0,11

10,67+0,13

Pode-se observar pelos resultados mostrados na
tabela 6.22, que para as amostras de 20 ppb una alta retenção
na resina catiônica segue uma baixa retenção na aniônica, e vir
ce-versa. O fato em si é evidente, uma vez que nesta situação a
concentração da amostra fixada na resina aniônica seria menor.0
fato que não parece evidente é justamente esta variação verifir
cada na massa retida para as resinas catiõnicas. Duas hipóteses
foram formuladas. A primeira associa este fato a uma varia-
ção no tempo de contato. Ela foi testada para um outro Ion,o co
balto. A situação foi apresentada no capitulo anterior (secção
5.4.4) e não foi verificada uma variação sensível na retenção em
função do tempo de contato. A hipótese no entanto não pode ser
descartada de imediato, pois trata-se de um estudo feito para
Ions de tamanhos diferentes (o íon mercuroso Hg^* é muito maior
que o Ion cobalto, Co )apresentando portanto mobilidades dife-
rentes. A hipótese então pode nao justificar plenamente as vari
açôs», mas pode ser responsável por parte delas. A segunda hipó
*••• ««tá associada a água utilizada no preparo das amostras.Co
no O felonlzador disponível era de baixo fluxo (aproximadamente 1
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litro em 20 minutos). as amostras eram preparadas a medida que

a água era obtida. Uma variação na qualidade da água obtida do

deionizador pode aumentar a concentração de outros cãtions nes_

ta água. Por competição entre esses cations e o mercúrio have-

ria uma menor retenção. A hipótese foi testada pela passagem de

1 litro de solução de concentração 20 ppb de cobalto ativado,

preparada com ãgua deionizada, e outra preparada com água des-

tilada. 0 tempo de contato foi mantido o mesmo para ambas. Uma

medida da área sob o fotoiico mostrou que a massa retida para

a amostra preparada com água destilada foi cerca de 25% da ou-

tra, ou seja, a área medida sob o fotopico desta amostra foi 4

vezes menor que para a amostra preparada com água deionizada.

Outro fato que pode ser observado dos dados apre

sentados na tabela 6.22 ê que a retenção nas resinas catiõni -

cas ê maior que nas aniònicas. Para a amostra de 50ppb a reten

ção na resina aniõnica é aproximadamente 55% da retenção na re

sina catiônica. A situação é diferente da mostrada no capitulo

anterior. Naquela os resultados mostram que para as amostras de

lOOppb, preparadas da mesma maneira, a retenção na resina cati

ônica e aniõnica é praticamente a mesma. A diferença pode es -

tar relacionada com a mudança do Ion de troca da resina catiô-

nica . No capitulo anterior foi usado uma resina nova (Ion de

troca H ) e aqui o Ion foi substituído pelo NH. .

As figuras 6.12a e 6.12b mostram os resultados

da tabela 6.22 graficamente, pico 69+77 keV, para os quais a re

ta foi ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Para as amos

trae de 20ppb a massa média retida, a variãncia e o coeficiente

de variação foram calculados e os resultados estão mostrados na

tabela 6.23.
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Tabela6.23 - Estatística para as amostras de 20 ppb.

m( M

o2

o /

g)

m

catiônica

linear

6,64

2,72

0,25

— —]

quadratico

5,

2,

0,

56

13

26

linear

4.18

1.12

0,25

aniônica

quadrãtico

4,58

1.13

0,23

Desta tabela pode-se notar que a dispersão dos dados é grande.

A tabela 6.24 mostra a massa total retida nas resinas. A massa

total foi calculada pela relação

m. = m + l,8ro_
C C

onde tnt é a massa total retida nas duas resinas em que a amos-

tra foi fixada, m a massa retida na resina catiônica e m a

massa retida na resina aniônica. O fator 1,8 aparece como um

iator de peso se a retenção na resina aniônica é considerada

como sendo 55% da retenção na resina catiônica.

Tabela 6.24 - Massa total retida calculada para o pico 69+77 keV

Amostra

2,0

5,0

10,0

20,0(1)

20,0(2)

20,0(3)

20,0(4)

20,0(5)

50,0

massa
linear

0,56

2,64

5,89

12,43

13,08

13,81

13,17

15,56

33,15

total retiaa (pg)
quadrãtico

1,40

2,52

6,85

12,68

13,72

13,25

12,24

14,04

31,72
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A figura 6.13 mostra estes resultados graficamen

te onde a reta foi ajustada pelo método dos mínimos quadrados.

Para as amostras de 20ppb foram novamente calculados a massa me

dia, a variância e o coeficiente de variação. Os resultados es-

tão mostrados na tabela 6.25. Note-se comparando os resultados

desta tabela com os da tabela 6.23 a dispersão aqui é bem menor.

Tabela 6.25 - Estatística para as amostras de 20ppb (massa to -
tal retida)

! massa total retida (pg)

m

o2

o / m

linear

13,61

1,19

0,08

quadrático

13,19

0,73

0,06

6.3.2 - Meia-vida e limites de detecção para as amostras de Hg

A tabela 6.26 mostra a área calculada para a a -

mostra 20,0(3), de concentração 20ppb, resinas catiônica e aniô

nica, e a área dos padrões API (resina aniônica) e CPI (resina

catiônica), para o pico 69+77keV. considere-se para as cinco sé

ries de medidas feitas, a origem dos tempos como sendo o final

da irradiação. A ãrea mostrada na tabela foi calculada pelo pro

grama Specfit, a opção de fundo linear.
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Figura 6.13 : Kassa total retida de nercúrio ( resinas catiÔnica * aniônka)
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Tabela 6.26 - Decaimento do pico 69+77 keV do mercúrio

ténpo]
(h)

26,0

48,5

70,5
96,0

168,0

CPI

area
(cont/min)

15764,8
12786,6

11572,8
7282,7

3065,5

tempo
(h)

32,0
52,5

74,0
99,0

171,5

API

area
(cont/min)

10808,5

9423,3
7939,2

6095,3

2913,7

C20(3>

tempo
(h)

28,5

50,0
71,5

97,0

169,5

área
(cont/min)

15576,3

12378,5

11400,0
7125,2

2956,1

A20(3)

(h)

32,5

53,0

74,5
99,5

172,0

area
(cont/min)

6295,0
4836,4

4510,4

3656,2

1439,2

Com esses resultados foi possível obter a curva

de decaimento destas amostras, que estão mostradas nas figuras

6.14a e 6.14b. A reta foi ajustada pelo método dos mínimos qua

drados. A meia-vida obtida para estas amostras estão na tabela

6.27.

Tabela 6.27 - Meia-vida das amostras API, CPI e 20(3)

Amostra

API

CPI

C20(3)

A20Í3)

Meia-vida (horas)

72,4

57,8
57,8

66,fi

Ê possível que a diferença observada na meia-vi

da para as amostras catiônicae esteja relacionada com uma fal-

sa avaliação do nível de fundo. Como poderá ser visto posteri-

ormente, tabela 6.27, há também o decaimento deste nível da fun

do.

Os limites de detecção foram determinados caleu

lando o desvio padrão associado as contagens do branco na regî

ão do pico 69+77keV do mercúrio. Para as cinco séries de medi-

das faltas a área e o desvio padrão do branco estão apresenta-
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figura 6.IA a : Otcainento observado para as aaostru anionicasi
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Figura 6,H b : Decaimento observado para as amostras catiônicas
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dos na tabela 6.28.

Tabela 6.28 - Nível de fundo e desvio padrão do branco

Série

I a .

2a.

3a.

4a .

5a .

bianco (catiônica)

area (cont/min)

22513,2
16385,7
13360,9
12094,9
10149,9

o

43,3
36,9
33,4
31,7
29,1

branco (aniônica)

area (cont/min)

155*6,7
9085,0
6263,1
5778,9
2165,7

0

37,5
28,6
23,7
22,8
14,0

Nestas condições é possível determinar L_, L_ e
L_, e também as concentrações correspondentes para as resinas
catiônica e aniônica. Os limites expressos em concentração fo-
ram calculados tomando como base a área média sob o pico das a-
mostras de 20ppb, com uma função quadrática representando o es-
pectro de fundo. Estes resultados estão mostrados nas tabelas
6.29, resina catiônica e 6.30, resina aniônica,onde escolheu-se
u* 1,96 correspondente ao nível de significância de 95%.

Tabela 6.29 - Limites de detecção para o mercúrio (resina catiônica)

Série

Ia.
2a.
3a.
4a.
5a.

LC
(ocnt/min)

120,1
102,4
92,5
88,0
80,6

(con t/min)

240,4
205,2
185,3
176,3
161,5

(cont/min)

616,7
526,8
476,1
453,2
415,5

CC
(ppb)

0,22
0,23
0,25
0,3'J

0,78

«D
(ppb)

0,43
0,46
0,49
0,70
1,56

CQ
(ppb)

1,11
1,19
1,26
1,81
4,03
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Tabela 6.30 - Limites de detecção para o Mercúrio (resina aniõnica)

Série

Ia.
2a.
3a.
4a.
5a.

(cont/tnn)
104,3
79,7
66.1
63,5
38,9

(cant/ain)
209,0
159,7
132,6
127.4
78,1

(contain)
492,2
411,0
342,0
328,7
203,0

CC
(a*>)

0.38

0.37

0.36

0.39

0,60

CD

0,75

0,73
0.72

0.78

1,20

teto)
1,77
1,89
1,85
2,01
3,11

As tabelas mostras que o limite de detecção, pa

ra a quinta série de medidas feitas estaria em torno de 1 ppb

para as duas resinas. Has medidas feitas para as amostras de

lppb o pico foi observado/ como pode ser verificado das figu -

ras 6.15a(resina catiônica) e 6.15b(resina aniônica), que mos-

tram o espectro da amostra para t=720s.
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7. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

O trabalho que pode servir como comparação é apre
sentado por Lieser e Neitzer .As condições por ele empregadas são as
seguintes: 200ml da amostri a ser analisada é seca (a baixa tem-

14 2
peratura), irradiada por um dia fluxo de 10 neutrons/cm .s e
contadas apôs um tempo de espera de um dia. Nestas condições o 11̂
mite encontrado para o cobalto e o mercúrio (pico de 280keV) é
0,05ppb para ambos. As concentrações encontradas em águas natu -
rais são dadas entre 0,1 e iOppb para o cobalto e o,01 e 100; ppb
para o mercúrio.

Nas condições experimentais deste trabalho, uma
11 2

hora de irradiação fluxo de 6,6x10 nêutrons/cm .s, os limites
encontrados foram 0,5ppb para o cobalto e 1 ppb para o mercúrio.
EBte» limites podem evidentemente ser reduzidos pela variação de
dois fatores: o primeiro é o aumento do volume da amostra a rser
retida e conseqüente aumento da massa de resina empregada; o se-
gundo é um aumento do tempo de irradiação, perfeitamente viável,
sem maiores dificuldades. Para fins de comparação, se aumentar-
mos o tempo de irradiação para dez horas, os limites seriam redu
zidos por um fator de aproximadamente dez, ou seja, 0,05 para o
Co e 0,1 para o Hg. Além disto o fluxo empregado por Neitzer é
cerca de 150 vezes maior que o disponível aqui. Observe-se em vis
ta do que foi apresentado, que os limites desejados (mínimos nor
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malmente encontrados) poderiam ser conseguidos. Os primeiros tes-

tes feitos, como foi discutido no capitulo 6, foram para oito ho-

ras de irradiação, com a utilização do HgCl^r para o qual a cons-

tante de dissociação é pequena. Neste teste o mercúrio da amostra

de 50ppb(pico de 280keV) foi o único detectado. Se considerarmos,

como foi discutido, que apenas 5% da massa do elemento se encon -

tra na forma iônica, a verdadeira concentração de Ions detectada

estaria na faixa de 2,5ppb.

Ainda com relação ao trabalho de Leiser e Neitzer

é possível uma comparação com os resultaods aqui obtidos do ponto

de vista de reprodutibi1idade das medidas. Os autores apresentam

resultados pouco confiáveis para amostras preparadas em Laborató-

rio. A análise mostra variações nas concentrações medidas com fa-

tores de até dez,concentrações estas geralmente maiores que a ver

âadeira (a possível causa citada é contaminação). Neste trabalho,

o desvio padrão encontrado está em torno de 25% (tabela 6.23) sem

a correção proposta para a retenção na resina aniônica e em torno

de 8%(tabela 6.25) com esta correção.

A determinação da eficiência feita para o detector

Ge-Li (secção 6.1), permitirá a utilização de um método absoluto

de análise. A determinação multielementar por um método conparatl.

vo exigiria o preparo de padrão múltiplos e irradiação conjunta

com a amostra.

Os métodos automáticos de análise encontram-se «m

funcionamento no DEN/UFMG e no CECOM/UFMG. 0 programa SPECFIT es-

tá gravado em fita magnética à disposição no CECOM. A maior difi-

culdade com relação a utilização deste método está associada ao

processo de obtenção dos dados. O problema pode ser solucionado

com a utilização de uma unidade de fita magnética, que eliminaria

a etapa de transferência do3 dados de fita de papel para oartão.

Nestas condições, o tempo de análise de um espectro se restrin -

giria ao tempo de execução do programa, jm torno de ISOs para um

espectro de 4096 canais com aproximadamente 150 picos.
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Resta entretanto várias questões a serem estudadas

e solucionadas. Dentre elas talvez a principal seria um estudoso

bre a concorrência entre os Ions trocaveis de uma solução.Alguns

aspectos já foram estudados e apresentados em trabahos do

CETEC*4*. Além disto para se testar a viabilidade da utilização

do método proposto na análise de amostras reais, seria indispen-

sável a comparação de resultados obtidos por esse método com ou

tros métodos de análise.

7.1- Fluxograma de Procedimentos

0 método proposto tem por finalidade associar as

técnicas de pre-concentração em resina com a análise por ativa -

ção. No fluxograma mostrado a seguir apresentamos os passos se-

guidos para a aplicação desta associação.
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APÊNDICE A-

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO

No presente trabalho foram utilizados dois equi-

pamentos distintos. 0 primeiro deles foi o espectrômetro gama

do Departamento de Química do ZCEx da UFHG. Este equipamento

compreende:

1. Um analisador mui ti canal: Auto gama Spectrometer, HEWLETT
PACKARD, número de série 16761 de 200 canais.

2. Módulo (BIN): ORTEC, modelo 401-A.

3. Amplificador-analisador: ORTEC, modelo 486.

4. Fonte de alta tensão: ORTEC, modelo 456.

5. Detectores de cintilação Nal (T£)ORTEC com as seguintes
dimensões:

5.1 - Um cristal cilíndrico de face plana 2,5x2,5cm.

5.2 - Um cristal cilíndrico tipo poço de dimensões ex-
ternas 5,lx5,lcm e dimensões do poço: 3,8cm cie
altura e 2,5cm de diâmetro.

5.3 - Um cristal cilíndrico tipo poço de dimensões ex-
ternas: 7,6x7,6cm e dimensões do poço» 5,lcm de
altura c 2,5cm de diâmetro.

Neste equipamento o sinal proveniente do detec -

ler «ra introduzido no amplificador-analisador(mod.486) e anali-
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sado no muiticanal HP. A salda de dados era obtida de uma im -

pressora rotativa HP acoplada ao analisador.

0 segundo equipamento é o espectrometro gama do

Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG e compreende:

1. Um analisador multicanal: CANBERRA série-80, de 4096
canais ao qual esta acoplado o microprocessador.

2. Módulo (BIN): CANBERRA, modelo 2000.

3. Air.plificador: CANBERRA, modelo 2102.

4. Fonte de alta tensão: CANBERRA, modelo 3105.

5. Monitor de nitrogênio líquido: CANBERRA, modelo 1786.

6. Detector Ge-Li de dimensões: 48mm de diâmetro e 40mm
de altura, tipo coaxial.

A salda de dados nesse equipamento se processa

através de um teletipo por duas opções diferentes:

a) Os dados são impressos em papel, número do canal e con

tagens e se for pedido imprime também área, desvio pa-

drão, posição, altura e largura dos picos aaalisados

pelo programa;

b) Os dados podem ser impressos em fita de papel em lin -

guagem ASCII, que possibilitou a perfuração de cartões

e posterior análise pelo programa Specfit.



APÊNDICE A-2 - Dados Nucleares e Esquemas de Decaimento

59,
Co Abundância = 100%
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109Ag Abundância = 48,65%

o = 88b para 110Ag
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APÊNDICE A-3

OBTENÇÃO DOS COEFICIENTES DA CURVA DE EFICIÊNCIA PELO MÉTODO
DOS MÍNIMOS QUADRADOS

O programa desenvolvido e aqui apresentado tem
como propósito a obtenção dos coeficientes da equação 6.3, que
representa a eficiência do detector Ge-Li do DEM em função da
energia do gama incidente. O programa foi escrito em linguagem
FORTRAN e utilizado no computador BURROUGHS B-6700 da UFMG, po
dendo ser resumido nos seguintes passos;

1 - Os dados requeridos de entrada são: as medidas experi -
mentais da área sob os fotopicos, o desvio padrão des -
tas medidas e a intensidade gama (número de gamas emiti
dos de uma dada energia em 100 desintegrações), de cada
um dos gamas emitidos pela amostra.

2 - Obtenção dos coeficientes de soma da matriz representan
do a solução pelo método dos Mínimos quadrados. Estes
coeficientes são obtidos efetuando-se as somas apresen-
tadas no capitulo 6.

3 - Resolução do sistema pelo método de eliminação de Gauss.

4 - Os resultado* fornecidos são os coeficientes da equação
6.3, apôs o vetor solução ter passado por um processo de
refinamento.
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A entrada de dados é feita através do conjunto

de cartões que serã apresentado a seguir:

cartão l - Lê as variáveis K,K1 e Li. FORMATO(313)

K - Número de gamas emitidos pela fonte que serã con

siderado no cálculo das somas.

Kl - Numero total de gamas emitidos pela fonte.

LI - Ordem da matriz do sistema de equações a ser so-
lucionado. Se Ll=2, o programa fornecerá também
as soluções para Li* 3 e Ll»4.

cartões 2 ...K+l: Lê EI(I), AI(I), RI(I) e SIG(I).

FORMATO(4(F18.10,3X)).

EI(I) - Energia do gama emitido pela fonte.

AI(I) - Area medida sob o fotopico de energia EI(I).

RI(I) - Intensidade do gama de energia EI(I).

SIG(I) - Desvio padrão da área medida do fotopico de ener
gia EI(I).

1
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APÊNDICE A-4

FLUXOGRAMA E CARTÕES DE ENTRADA PARA O PROGRAMA SPECFIT

O programa SPECFIT, escrito em 1 inguagen FORTRAN
encontra-se disponível no computador BURROUGHS B-6700 da UFMG.
A seguir, será apresentado um fluxograma onde serão discuti
das, de maneira geral, cada uma das subrotinas em sua ordem
dentro do programa principal.

Lê frase indicativa do sspec
tro a ser analisado

Lê ITAÜ,I,BR,KJBO,WP5,WP6,
NVO,LGRR,ISTART,ISTOP,KPRNT,
LYK,MNL,RT.

SUBROTINA IN(II)
lô o espectro a v,er analisado
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Calculo dos coeficisntes da
reta de interpelação que for
necs 3 largura ã meia altu-
ra dos picos em função do nú
mero do canal. São usadas
as variáveis I.BR.K e BO II
das anteriormente.

SUBROTINA MNLIN
Entrada manual de dados pa-
ra a análise de multipletos
das seguintes variáveis(4*
conjunto de cartões): pri *
rneiro e último canais do in
tervalo a ser analisado, nu
mero de picos do intervale
parâmetro que ri fina a for-
ma ds pico, opção de fundo
B contagem de fundo noa ca-
nais inicial e final.

SUBROTINA PIZOEK.
Divide o espectro em regiões de 256
canais e calcula as funções R..RU

e RR.(ver texto). São então defini_
dos os picos primários, os picos a
esquerda e a direita que caracterl
zam um multlpleto. Escreve na for-
ma de um vetor estes picos encon -
tradosj o canal inicial, canal fi-
nal, posição e altura.

SUBROTINA PIAPAS
Análise de multipletos. ^
ção e remoção de picos ao es
pectro se a subrotina de a~
Juste o exigir

SUBROTINA MARQKL
Ajuste do espectro
pelo método sugerido
por Marquardt(pag46)

SUBROTINA RESULT
Calibraçáo do espectro em £
nergia.Impressão dos resul
tados em forma resumidaipo-
sição,energia e área do pir
co.
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A entrada de dados é feita através de seis con-

juntos de cartões, que serão discutidos a seguir.

Observção: vários espectros podem ser analisados seguidamente.

19 conjunto de cartões: Um cartão que contém um texto de identjl

ficação da análise. FORMATO(20A4)

29 conjunto de cartões: Um cartão para cada espectro analisado

onde são lidas as variáveis ITAG, I, BR, K, BO, WP5, WP6, NVO,

LGRR, ISTART, ISTOP, KPRNT, LYK, MNL e RT. FORMATO(2I5, F5.1,I5

F5.1, 2F5.2, 715, FIO.4).

ITAG - Identificação do espectro. Se ITAG=0 o programa pára

I,BR,K,BO - I e K são os canais para os quais são dadas as
larguras ã meia altura, BR e BO. A largura ã
meia altera para os demais canais do espectro é
calculada por interpolação linear.

WP5,WP6 - Parâmetros que definem as extremidades exponenci-
ais dos picos(ver texto). Os valores são normal -
mente escolhidos como 0,40 e 5,00 respectivamente

NVO - Determina o número de parâmetros que podem variar na
função de forma de pico. Para NVO64, os parâmetros que
definem a exponencial esquerda, a gaussiana esquerda,
a gaussiana direita e a exponencial direita podem va-
riar independentemente. Para NVO*3, a situação ê seme
lhante a NVO=4, exceto que para as gaussianas os para
metros variam â razão constante de 1,1. Para NVO=1, á
situação é semelhante ã NVO=3, mas os parâmetros que
definem as exponenciais são fixos. Para NVO=0,todos os
parâmetros são fixos.

OBSERVAÇÕES: 1. Quando a largura ã meia altura é menor que
2,5, aconselha-se não usar NVO»4

2. Usando NVO=0 ou 1 são necessários bons valo
res para os parâmetros, já que estes são fT
xos.

3. Se o pico é de pequena intensidade, os para
metros das exponenciais não ficam bem defi-
nidos e o programa escolhe NVO=1.

LORR - Opç~o para ajuste do espectro de fundo. Para LGRR=0,
o espectro de fundo ê assumido constante. Para
LGRR-1, o espectro de fundo ê linear e para LGRR=2 ,
qaadrãtico.
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OBSERVAÇÃO: Adicionando 10 a estes valores o programa adi -
ciona picos ao espectro de fundo, se o ajuste
assim exigir.

ISTART, ISTOP - Primeiro e último canais a serem analisados
do espectro. Se ISTOP=0, o espectro é anali
sado até o último canal dado.

KPRNT - Número de cinco dígitos que controla as opções de
saída. Cada dígito assume os valores 0 ou 1. Se o
primeiro dígito é 1, o programa imprime os resulta-
dos da subrotina de procura de picos. Se o segundo
digito é 1, imprime resultados intermediários de a-
juste. Se o terceiro dígito ê 1, imprime os dados
do espectro analisado. Se o quarto digito ê 1, im -
prime a figura onde estão representados os espectro
o fundo e o ajuste. Se o quinto dígito ê 1, imprime
em fita magnética a posição, energia e área de cada
pico do espectro. Caso contrário, se os dígitos fo-
rem 0, não há impressão.

LYK - Número de picos de calibrarão (máximo de 50). Se
LYK=0,não executa calibraçao. Se LYK>50, usa calibra-
ção do espectro anteriormente analisado. Se LYK>0, o
número do canal dado é aproximado e o programa procu-
ra no espectro, nas proximidades de 10 canais, a pos:L
ção exata do pico. Se LYK<0, o canal dado é usado na
calibraçao.

MNL - Se MNL=0, procura picos automaticamente.Se f«L=-999, u-
sa resultados da análise anterior de procura de picos.
Se MNL>0, entrada manual dos parâmetros do multipleto
analisado (entrada pelo 49 conjunto de cartões). Se
HNL<0, usa a entrada do espectro anterior, omitindo o
49 conjunto de cartões.

RT - Tempo de contagem para cálculo da taxa de contagem.

39 conjunto de cartões; Leitura do espectro

Cartão 1 - Lê NI, que representa o canal inicial do espec -

tro a ser lido. PORMATO(I2).

Cartão 2 - Lê ITAG e NKA, que representam respectivamente a

identificação do espectro e o último canal do e£
pectro a ser lido.

FORMATO(I4,6X,I4).

Cartões 3 ...(NKA/8 + 3) - Sio lidoss FNRN, número do pri -

meiro canal representado no car-
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tão e Y(i), contagem no canal I do es

pectro. FORMATO(8F9.0,F8.0).

49 conjunto de cartões; um para cada multipleto a ser ana-

lisado.

Cartão 1 - Lê NPI, KB, KE, NVO, LGRR, BGL, BGR.

FORMATO(515, 2F10,l)

NPI - Número de picos no multipleto.

KB,KE - Primeiro e último canais do intervalo analisado.

NVO - Opção de forma de pico (ver comentário feito no se -
gundo conjunto de cartões).

LGRR - Opção de fundo (ver comentário no 29 conjunto de
cartões). Se LGRR=-1, fundo linear fixo. Não é vali
da a opção +10.

BGL,BGR - Contagem de fundo nos canais KB e KB, quando
LGRR=-1.

Cartões 2 ...(NPI + 1) - Valores iniciais para a posição e

altura dos picos.

FORMATO (F6.1,F14.1)

59 conjunto de cartões: calibração em energia.

Cartão 1 - Lê LGRR, grau do polinómio de calibração,que de

verá ser menor que |LYK| - 2. FORMATO (15).

Cartão 2 ...|LYK| • l - Lê EE(I), AE(I) e PE(I), respecti-

vamente a energia, o erro na ener-

gia (ambos em keV) e a posição de

picos de calibração.

FORMATO (3F10.5)

Observação: PE(I) deve ser coloca-

do em ordem crescente.

69 conjunto de cartões: Um cartão onde é lida a data deste

espectro. São lidas as. variáveis NI,

N2,N3, respectivamente dia, mês e

ano. FORMATO(314).
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