
l N i * - d £ - - Kò° 

M I N I S T É R I O 0 0 E X É R C I T O 
OEP CTEx 

TESE OE MESTRADO 

DETERMINAÇÃO DE URÂNIO 

EM FERTILIZANTES 

Antonio Carloi Silva da Rocha 



\ 

INSTITUTO -MIUTAR, DE ENGENHARIA 

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO EM 

FERTILIZANTES FOSFATADOS PELA TÉCNICA 

DE REGISTRO DE TRAÇOS DE FISSÃO 

POR 

ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA 

TESE SUBMETIDA COMO REQUISITO 

PARCIAL PARA A OBTENÇÃO DO 

GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS 

EM ENGENHARIA NUCLEAR 

Assinatura do Crienlador da Tese 

ANSELMO SAI.LliS 1'ASCHÕA - Ph. D. 

Rio de Janeiro,RJ 

Janeiro, 1983 



A minha 

famí 1 i a 



AG RAM: c: I ME.NT OS 

A Seção de Energia Nuclear do Instituto Mi 1i 

tar de Engenharia e ã Comissão Nacional de Energia Xuclc 

ar, que me possibilitaram a realização do Curso de Pós-Cra 

duação e a apresentação deste trabalho de tese. 

Ao Engenheiro de produção Antonio Carlos Cene 

desi da Fábrica de fertilizantes IAP de Cubatão, pela cola 

boração, fornecimento de material e Informações. 

Ao Instituto de Engenharia Nuclear, pela po£ 

sibilidade de irradiações-testes, no início deste trabri 

lho. 

Ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucl£ 

ares, pelas irradiações e análises de resíduos realizadas. 

Ao Ph.D. Anselmo Salles Paschoa, pela orienta 

ção desta tese, estímulo e grande auxílio prestado no de 

senvolvimento do trabalho. 

A D.C- Olga Yajgunovitch Mafra Guidicini, pe 

Io seu incentivo c sugestões apresentadas. 



Ao D.HNCi. lie 1 i t on Mota ll.iydt . pelo ÍÜÍ.TCS 

se, sugestões c fornecimento de referene ' -i < '•• i h I i n<> r.-*i ;>:;i< . 

Ao DR.RER.NAT. Dieter Bernhard bruno Stusche, 

pela colaboração nos trabalhos de laboratório, amizade e 

presença constantes. 

Ao M.C. Rudnei Karam Morales pela co-orienta 

ção, trocas de idéia e apoio em todas as ocasiões. 

Ao M.C. Gerson Pagano Fernandes, pelo incent^i 

vo e apoio durante a realização do trabalho. 

Ao Ten Cel Fausto Silva Cysne, pela compreen 

são e boa vontade presentes em todos os momentos. 

Ao Aluno Domingos D'Oliveira Cardoso, pela 

amizade, incentivo, trocas de idéia e desprendimento en 

todos os momentos. 

Ao Sargento Luiz Rodrigues Pinto, grande anu 

go, pelas sugestões apresentadas, trocas de informações e 

colaboração nos trabalhos de laboratório. 

Ao Funcionário do IME Estevão Abreu dos Santos, 

pelo auxílio prestado na confecção de material básico uara 

as irradiações. 



Ao Subtcnente Odilon Ferreira Salgado pela 

disposição cm colaborar e boa vontade sempre demonstrada. 

Ao Funcionário do IME Jorge Carlos Dias dos 

Santos pelo trabalho de datilografia. 

Aos operadores do reator IEA-R1 do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em especial a 

Laurindo Massaki Nakano, pela sua sempre pronta boa vonta 

de durante as irradiações. 

A minha turma de Pôs-Graduação pelo incenti^ 

vo e a todos que de alguma forma contribuíram para o desen 

volvimento e término deste trabalho com sucesso. 



SUMARIO 

A aplicação da técnica de registro de traços 

de fissão para a determinação das concentrações de urânio 

em fertilizantes fosfatados foi feita com amostras preparei 

das pelo método por via úmida, utilizando-se como detector 

o Makrofol KG, com lOym de espessura.^ 

C—A determinação de urânio em fertilizantes fo^ 

fatados é de considerável interesse para o controle do 

meio ambiente, uma vez que os vegetais, principalmente os 

tubérculos, tendem a absorver e acumular urânio provenien 

te do solo, contaminando o organismo humano por ingestão 

destes alimentos.-^ 

A técnica foi aplicada em fertilizantes fosf£ 

tados, produzidos com rochas fosfáticas oriundas da região 

de alta radioatividade natural de Araxá e Tapira, em Minas 

Gerais.—^ 

— - Os resultados encontrados estão na faixa de 

11,1 a lOOppm de urânio, com erro total da técnica varian 

do de 8,2 a 15,71. 

As contribuições do tõrio para o número total 

de traços foi descontada, porém as concentrações deste ra 

dionuclideo nas amostras de fertilizantes não foram deter 

minadas. 
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ABSTRACT 

The application of fission track registration 

technique (SSNTD) to determine the uranium contents in 

phosphate fertilizers is dealt with.Camples were prepared 

by the wet method and the detector used was Makrofol 

KG lOurn thick. ~\ 

v The determination of uranium in phosphate 

fertilizer industry, is of considerable interest in environmental 

control. The roots\vegetables tend to absorb and accumulate 

uranium from soil and so the human body could be contaminated.-̂  

v The phosphate fertilizers were originated from 

the phosphate-rich apatite deposits located in the high 

naturally radioactive areas of Araxã and Tapira in the 

state of Minas Gerais, Brasilr 

^ The results obtained ranged from 11.1 to lOOppm 

of uranium with a total error from 8.2 to 15.7^. 

<— The thorium contributions to the total track 

counting were discounted, though the actual concentrations 

of thorium in the samples were not determined. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1 - Considerações Iniciais 

Uma grande parte das rochas fosfãticas retiradas 

das minas é transformada em fertilizantes fosfatados. 0 

minério de fosfato ter» a estrutura da apatita, ou seja : 

Ca1() (X2) (P 0 4 ) 6 

onde X pode ser cloreto, fluoreto, carbonato ou radical 

hidroxila . 

0 urânio natural e o torio podem substituir tanto 

o cálcio como o radical P 0. na estrutura da rocha fosfáH 

ca por substituição iônica e, através do tempo, se acumu 

lar nas reservas de fosfato; dessa forma tanto o urânio co 

mo o torio, além de seus produtos de decaimento poderão eŝ  

tar presentes nos fertilizantes fosfatados ,-'->' " , 

Normalmente, na estrutura da rocha fosfatica tem-

se a presença de torio em quantidades comparáveis e cm 

alguns casos, superiores teor de urânio. Assim sendo, de 

pendendo dn origem da rocha fosfati ca utilizada, os fcrti_ 

lizantes poderão apresentar teores de torio superiores 

aos teores de urânio ' . 

1 



Foi verificado que as concentrações de urânio em 

alguns rios dos E.U.A. tem aumentado nas duas últimas deca 

das, devido ao urânio contido nos fértili-antes Tos Jatados 

eventualmente serem carreados para os mesmosJ. 

Observa-se que qualquer atividade humana causa ce_r 

tos impactos ao meio ambiente. As indústrias de fértilizan 

tes não poderiam ser exceção a regra, porém seus efeitos 

sobre o meio ambiente devem ser estudados e, se necessá 

rio, reduzidos ao mínimo, analisando-se os riscos e bene 

fícios desse tipo de atividade. 

0 homem está exposto as fontes de radiação, como 

raios cósmicos, substâncias radioativas dos solos e sub£ 

tâncias naturais que se encontram no organismo humano, cp 

mo o potassio-40, ou que foram incorporados ao organismo 

' -" - 4 5 
por ingestão de alimentos e água, ou por inalação ' . 

Ha situações em que a exposição do homem ãs fontes 

naturais de radiação fica intensificada em conseqüência 

de atividades humanas ou avanços tecnológicos. Dentre eŝ  

tas, inclui-se a indústria de fertilizantes fosfatados, em 

virtude de que todos os fertilizantes contem elementos pe 

4 6 sados que causam impactos indesejáveis ' . Os principais ra 

dionuclídeos presentes nos fertilizantes fosfatados são 

os vários membros da série de decaimento do urânio c to 

rio, conforme esquematiza a Figura 1 e ainda o potássio 40. 
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Figura 1 : Série de decaimento radioativo do urânio e torio, presentes, em geral, nos mine 

rios e seus produtos . 
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Os radionuclídcos provenientes do decaimento do urânio c 

tõrio se originam, principalmente, do componente fosfático 

dos fertilizantes, enquanto o potássio-40 ten origem no 

componente potassico dos mesmos como o cloreto ou sulfato 

de potássio . 

Uma estimativa das concentrações de radionuclídeos 

nos produtos fosfaticos em relação ao concentrado de rocha 

fosfatica são dados na Figura 2. Estes dados foram obtidos 

para um caso particular, porém é de se esperar situações 

ao menos semelhantes para as demais fabricas de fertilizan 

tes, entretanto uma generalização desses fatos não é conv£ 

niente . Os valores da Figura 2 foram obtidos da expres 

são : 

m n v TEOR DE U,Th e Ra NOS PRODUTOS LVV x TEQR DE ŷ  T h e Ra N 0 C O N C E N T R A D o 

Os valores indicam que há uma separação seletiva e 

concentração de vários radionuclídeos nos produtos fosfa 

ticos do processo e seus efluentes. Uma solubilização in^ 

ciai da rocha fosfatica para produção de ácido fosforico 

resulta numa separação seletiva de U, Th e Ra. A 

7 26 
maioria do Ra (8(H) se concentra no gêsse , enquanto a 

maioria de 2 3 8U (86%) e 230Th (701) fica retido no ácido 

1 7 
fosforico ' . Todos os demais valores de concentração de 

U, Th e Ra nos outros produtos em relação ao concentrado 

fosfático são mostrados também na Figura 2. 



ROCHA 

PROCESSAMENTO 

T É R M I C O 

1 4 % U 

3Q%Th 

80%Ro 

GESSO 

FOSF/fTICO 

(EFLUENTE) 

APLICAÇÃO 
D I R E T A NA 
AGRICULTURA 

100 % U 
' 0 0 % Th 
1 0 0 % Ro 

SECAGEM, MOAGEM 

E F I A Ç Ã O COM 

ÁCIDO SULFÚRICO 

86 % U 

7 0 % Th 
ACI DO 

FOSFO'RICO 

OUTROS 

PRODUTOS 

SUPERFOSFA-

TADO SIMPLES 

154%^ U 

45 % Th 

60 % Ro 

+ AMONIA 

DIAMONIO-

FOSFATO 

154 %U 

159 %Th 

! 3 % R o 

DICALCIO-

FOSFATO 

- % U 

- % T h 

- % R o 

SUPERFOSFA-

TAOO TRIPLO 

141 % U 

1 1 7 % Th 

5 0 % Ro 

Figura 2 : Distribuição de urânio, tório c radônio nos dj 

versos produtos fosfaticos, obtidos para uma fábrica de 

fertilizantes específica da Flórida . 
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Dentre os rad ionuc I ideos da serie do '"'li, os con 
7 > U 7 1 0 

taminantes em potencial mais importantes sao lt.-i. Pb, 
210D 230..., D . . 222D ^ .- - . 

Po c In. Por outro lado, o Ra também c encarado 

como um contaminante potencial devido ao fato de ser gaso 

so a temperatura e pressão ambientais, facilitando sua 
,.t - 8,9 
difusão 

Como visto, os fertilizantes fosfatados são obt_i 

dos por misturas de outros fertilizantes fosfatados sim 

pies, e em conseqüência, é difícil dizer a origem dos ma_ 

teriais de origem fosfãtica de uma específica formulação, 

com os quais ela foi obtida. Por exemplo, uma mistura N.P. 

K. com teores 10-10-10 deve ter seu conteúdo de fósforo su 

prido por superfosfatado simples, triplo, diamoniofosfato 

e/ou ácido fosfórico. Infelizmente a dúvida na origem dos 

produtos influi negativamente na determinação da radioati^ 

vidade do fertilizante, em virtude do fato de que o teor 

de urânio no fosfato aumenta com o crescimento do teor de 

P- O,. Desta forma, as concentrações de urânio e seus pro 

dutos de decaimento irão variar muito, num determinado t_i 

po de fertilizante dependendo da origem do fosfato utiliza 

do ' , bem como de fabrica para fábrica, cm virtude das o 

rigens do ácido fosfórico e concentrado fostático serem á± 

ferentes. Na Figura 3, está plotada uma curva que mostra 

a relação proporcional entre o teor de urânio c a quantida_ 

de de P, 0,, obtida por vários métodos diferentes, para o 

estudo de uma fábrica de fertilizantes específica'. 
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Alguns autores tem dado muita importância no estu 

do do impacto ambiental causado pelas fábricas de fertili 

zantes c a utilização de seus produtos. Hntre eles podemos 

citar AJDACIC, GNJATOVIC c VUJOVIC5, que fizeram medidas 

dosimétricas sistemáticas em três fábricas de fertilizan 

tes, que denominaram I, II e III. 

Na primeira fábrica de fertilizantes, encontraram 

em determinados locais um aumento de até 100 vezes a taxa 

de exposição externa, quando comparada com a radiação natu 

ral, que era de 6 a 8uR/h. Em áreas ocupacionais as medi_ 

das variaram de 150 a 400yR/h, correspondendo a 20-50 ve 

zes os níveis de radiação natural. Concluíram que nesta fã 

brica existe um problema radiolõgico ocupacional. 

Em outra fábrica de fertilizantes o nível máximo 

encontrado foi de 300 vezes o nível de radiação natural, 

enquanto os níveis ocupacionais médios foram de uma ordem 

de grandeza maiores que os níveis de radiação natural. 

Na terceira fábrica de fertilizantes analisada, 

não foram observadas acumulações consideráveis de compo 

nentes radioativos no ambiente, através das medidas dosj^ 

métricas realizadas. A taxa de exposição externa máxima cn 

contrada não excedeu a radiação natural por mais que 3 vc 

zes. 

2 7 
Outros autores como GUIMONI) ' preocuparam-sc mais 



cora a utilização dos fertilizantes em solos, porem o impa£ 

to radiolõgico ambiental causado pelos produtos fosfatados 

como os fertilizantes não é ainda bem conhecido '"' ' , mas 

sabe-se que grandes quantidades de fertilizantes fosfata 

dos, são comumente aplicados para culturas como batatas, 

tabacos, beterraba e outras. Muito possivelmente, as apl_i 

cações de fertilizantes fosfatados resultam em aplicações 

1 2 3 4 5 7 9 nao-intencionais de urânio, torio e radio ao solo ' • • • » * m 

Os vegetais em geral, principalmente os tubérculos, são al̂  

tamente absorvedores de minerais, consequentemente de min£ 

rais radioativos; assim sendo, alguns radionuclídeos podem 

ser incorporados ao organismo humano por meio da ingestão 

de alimentos contaminados ' ' . Sendo assim, certos t^ 

pos de controle ambiental poderão se tornar necessários 

não só para as indústrias de fertilizantes fosfatados como 

2 3 5 7 9 
para os solos onde tais produtos serão utilizados ' ' ' * . 

Assim sendo, os objetivos do presente trabalho dev 

pesquisa são os seguintes : 

- estudar a viabilidade de aplicação da técnica de 

registro de traços de fragmentos de fissão, na determina 

ção da concentração de urânio em fertilizantes fosfatados; 

- analisar os resultados obtidos para os diversos 

tipos de fertilizantes, comparando com os valores referen 

tes ao concentrado de rocha fosfática, a partir da qual c 

fabricado o fertilizante fosfatado; 



- fornecer dados básicos para um futuro estudo so 

bre a necessidade ou não do controle ocupacional c ambic-n 

tal nas indústrias de fertilizantes e em solos onde os ler 

tilizantes são normalmente utilizados. 

1.2 - Os fertilizantes fosfatados 

Os fertilizantes minerais se tornaram a partir do 

início do século XIX, o suporte principal da agricultura 

em todo o mundo. Já en. 1840, criada por LIEBIG, a Fundação 

para a Indústria Moderna de Fertilizantes expressava o va 

lor dos elementos minerais obtidos do solo, na nutrição dos 

vegetais e, a necessidade da substituição desses elementos 

para manter a fertilidade do solo . LIEBIG reconheceu o 

valor do nitrogênio mas acreditava que os vegetais poderi_ 

am obter seu próprio nitrogênio através do ar. Este autor 

previr também a indústria dt fertilizantes com nutrientes 

tais como, fosfato, magnésio e potássio preparados quimica_ 

mente em fábricas afins e, recomendou o tratamento da ro 

cha fosfática com ácido sulfúrico para tornar o fosfato 

113 
disponível para as plantas ' 

A rocha fosfática utilizada para a produção dos 

fertilizantes fosfatados infelizmente é muito insolúvel, e 

em sua forma original quando extraída do solo c praticamcti 

te inaproveitávcl como fonte de fosfato para a agricultu 

ra. Por esta razão, um tratamento químico com ácidos fo£ 

tos como o sulfúrico ou fosfõrico, c necessário para produ 

13 zir produtos solúveis 
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Os supejrfo_sfat..adjpjL e o ácido fosférico são os prin 

cipais produtos da acidulaçao da rocha fosfatica . 

Contrastando com a rocha fosfatica, o minério de 

potássio pode ser usado diretamente como cloreto ou sul 

fato de potássio sem grandes transformações químicas , con 

forme indica a Figura 4, que mostra um esquema básico de 

produção de fertilizantes fosfatados. 

0 suprimento adequado de nitrogênio, potássio e 

fósforo, será sempre uma preocupação r*o ser humano, uma 

vez que a produção de alimentos deverá ser sempre realiza 

2 15 
da em níveis ascendentes ' . Dos três elementos o que a 

presenta menores problemas quanto ao abastecimento futu 

ro, a longo prazo, é o nitrogênio, uma vez que o mesmo 

se encontra disponível, em grandes quantidades, na atmosf£ 

ra terrestre. 0 potássio poderá ser extraído de diversas 

rochas da crosta terrestre, ou mesmo das águas dos mares, 

onde este elemento se apresenta em proporções razoáveis. 

Por fim, o fósforo apresenta-se em teores extremanente 

diminutos na quase totalidade das rochas constituintes da 

crosta, mas felizmente as reservas da rocha fosfatica hoje 

conhecidas, são suficientes para atender as necessidades 

vindouras, durante pelo menos uns cinco ou seis séculos 

0 concentrado de rocha fosfatica, que é a matéria-

prima para a fabricação dos fertilizantes fosfatados, c 

obtido a partir da rocha fosfatica bruta concentrando-se 
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o teor de P_ O- em torno de 401. A concentração c realiza 

da por flotação em espumas, onde a rocha fo-fãtica com 

granulometria entre 16 e 150 malhas segue para o condicio 

namento de uma etapa de flotação aniônica, ;om auxilio de 

ácidos graxos como coletor e soda cáustica como regulador 

de pH. A recuperação em P~ 05, ou seja, a concentração é 

tanto mais eficiente quanto menor for a granulometria do 

material. Sabe-se que o material com granulometria menor 

que 35 malhas propicia uma recuperação maior que 95% de 

p2 os. 

Muitas vezes o concentrado de rocha fosfãtica é" u 

tilizado diretamente no solo como fertilizante fosfatado, 

devido principalmente ao seu baixo custo, comparado com os 

fertilizantes, porém a grande desvantagem do concentrado é 

o que o mesmo e pouco solúvel nesta forma. Mesmo assim, em 

1970 sua utilização alcançou 5% do total mundial de consu 

mo de fertilizantes fosfatados 

0 superfosfatado simples (SSP) é um produto da so 

lubilizaçao parcial do concentrado de rocha fosfática com 

ácido sulfurico. Este procedimento converte o concentrado 

de rocha fosfãtica numa forma mais solúvel 

Em geral as fábricas de fertilizantes nacionais 

produzem o ácido sulfurico em suas próprias unidades de fa 

bricação, tendo como fontes de sulfato o enxofre ou gêsso 

fosfático, um rejeito proveniente do beneficiamento da ro 
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cha fosfática '. 0 gesso possui em sua constituição, ecr 

tas quantidades dc ?2 C» tendo como conseqüência a possi 

bilidade de produzir ácido sulfiirico contaminado significa 

- . - . 1 2 7 
mente com urânio e tono ' ' . 

0 superfosfatado triplo (FTP) ê um produto de ori 

gem fosfática mais rico em teor de P? 0,., em relação ao 

SSP, e 6 produzido pela solubilização parcial do concentra 

do de rocha fosfática com ácido fosforico, tornando-o mais 

solúvel para aplicação no solo ' ' 

A produção de ácido fosforico no Brasil se restrin 

ge a algumas fábricas de fertilizantes, cuja produção não 

atende a demanda nacional, sendo o mesmo importado de dj. 

versos países, sendo os principais Canadá, África do Sul e 

México. 

0 ácido fosforico é obtido a partir do concentrado 

do da rocha fosfática e rico em teor de P~ 0, (ate 80$ 

teor contido no concentrado), enriquecendo portanto o 

2 14 
produto final (STP) em teor ' de IK 0c- Como consequen 

coa, o ácido fosforico c altamente contaminado com urânio 

- - 1 ~> 7 
e tono ' ' . 

Já os amoniofosfatos como o monoamoniofosfato (MAP) 

e diamoniofosfato (DAP) são obtidos dc uma adição de amo 

nia ao concentrado dc rocha fosfática, previamente trata 

7 13 
do com ácido fosforico * 
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A diferença ponderável entre estes fertilizantes 

fosfatados demoninados simples é o teor de P, O entre 

o SSP (=24*), STn ( = 441), MAP ( = 5590) e DAP (-••4 5°,) c a pre 

sença de nitrogênio no MAP e em maior quantidade no DAP. 

Como resultado desse processo, os superfosfatados, 

o ácido fosfórico, o cloreto de potássio e a amônia, for 

mam o suporte da indústria de fertilizantes fosfatados. A 

partir destes materiais básicos, milhares de diferentes 

formulações são produzidas para ajustar as necessidades in 

dividuais de cada tipo de solo e cultura. Estas diferentes 

formulações são as conhecidas misturas NPK, que aparecem 

indicadas no esquema mostrado na Figura 4. 

A forma mais usual da utilização dos fertilizantes 

ê em grãos, pois nesta forma a fixação ao solo é mais efi 

ciente e há uma diminuição da probabilidade do espalhamen 

to por ventos e chuvas. A Figura 5 mostra um diagrama em 

blocos que resume o processo utilizado na granulação dos 

fertilizantes fosfatados. 

0 Brasil posiciona-se como pequeno produtor e de 

tentor de reservas de rocha fosfãtica, participando em 

1980 respectivamente com 0,6$ e 0,21 do total mundial. Nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina estão 

concentradas 9S% das reservas nacionais. Em termos de ãci_ 

do fosfórico, o Brasil participou com cerca de 10» do to 

tal mundial. Na década de 70, houve progresso acentuado no 
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campo de tecnologia de aproveitamento industrial c na pes 

quisa e desenvolvimento de novos depósitos fosfaticos, dis 

pondo o país de independência tecnológica propria para con 

centração dos minérios de fosfato 

A Tabela 1 mostra as principais estatísticas em 

termos de produção, importação e consumo aparente de produ 

tos de origem fosfática. Pode-se observar que a produção 

doméstica de fertilizantes fosfatados cresceu em 1979, 

11% em relação a 78 e em 80 aumentou 25% em relação a 79. 

Os estados de Minas Gerais, Góias e São Paulo participaram 

da produção com 621, 20% e 18%, respectivamente 

0 consumo interno de fertilizantes fosfatados tem 

crescido consideravelmente nos últimos anos. Em termos de 

consumo aparente a região Norte-Nordeste, se situa na fa_i 

xa de 10%, a região Centro (MT-MS-GO-MG-RJ-SP-PR-SC) com 

60 a 70% e a região Sul o restante. Em 1980, o consumo de 

fertilizantes fosfatados, concentrado de rocha fosfãtica e 

ácido fosfórico cresceu em 50%, 28% e 36% respectivamen 

te, em relação ao ano anterior 

Verifica-se que existe uma forte tendência de cre^ 

cimento do consumo nacional de fertilizantes, quer fosfata 

dos, nitrogenados ou potássicos, devido ao ritmo de desen 

volvimento de setor agrícola brasileiro, o que deverá pro

porcionar não so um aumento das importações desses produ 

tos como também um aumento na produção nacional desses in 



TABELA 1 : Principais estatísticas brasileiras em termos 

de prodi 

fãticos 

de produção, importação e consumo aparente de produtos fos 
16 

Especificação 1978 1979 1980 

Produção (t) : 

Fertilizantes fosfatados 1 068 874 1 190 004 1 486 300 

Concentrado fosfático 367 573 589 000 900 244 

Ácido fosfõrico 173 483 174 374 294 540 

Importação (t) : 

Fertilizantes fosfatados 332 078 377 390 342 243 

Concentrado fosfático 343 834 290 716 251 673 

Ácido fosfõrico 566 908 616 364 781 718 

Consumo aparente (t) : 

Fertilizantes fosfatados 1 400 952 1 576 394 1 828 543 

Concentrado fosfático 711 407 879 716 1 151 917 

Ácido fosfõrico 737 391 790 738 1 076 258 
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sumos, uma vez que o país já dispõe de independência tecno 

lógica para produção de concentrado fosfatico, ácido fosfó 

rico e fertilizantes fosfatados. 

As amostras de fertilizantes fosfatados coletados 

foram produzidos com rochas fosfáticas de Araxá (MG) e 

Tapira (MG) , regiões onde já foi comprovada a existencianão 

- — - 1 7 1 8 
só de urânio como também de tório * . Como a proposta do 

trabalho e o estudo dos teores de urânio, fez-se apenas a 

sua determinação nas amostras coletadas, porem este fato 

não exclui a possibilidade de que os teores de tório em 

tais amostras de fertilizantes sejam da ordem ou até sup£ 

riores aos teores de urânio encontrados. 

Para tanto, utilizou-se a técnica de registro de 

traços de fragmentos de fissão, analisando-se apenas os 

fertilizantes fosfatados simples, ou sejam : 

- mono e diamoniofosfato, superfosfatados simples 

e triplo produzidos com o concentrado de rocha fosfatica 

de Tapira - MG (FOSFÉRTIL), simbolizados respectivamente 

por MAP-F, DAP-F, SSP-F e STP-F; 

- superfosfatados simples c triplo produzidos com 

o concentrado de rocha fosfatica de Araxá-MG (ARAFERTIL), 

simbolizados respectivamente por SSP-I e STP-I. 
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1.3 - Considerações gerais sobre os detectores de traços 

Devido a grande necessidade do controle do meio am 

biente exposto as radiações, está sendo cada vez mais de 

senvolvida a aplicação de técnicas analíticas, que pernú 

tam a detecção de teores muitos baixos de radionuclídeos, 

da ordem de parte por bilhão (ppb=pg/kg). A viabilidade de 

se determinar urânio utilizando detectores de traços 

18 -foi primeiramente apontada por Price e Walker , porém a 

técnica que utiliza detectores de traços nucleares de est£ 

do sólido tem sua origem com os pesquisadores SILK e 

19 -

BARNES , para o estudo de vários fenômenos nucleares, em 

diversos campos da ciência e tecnologia, ganhando impulso 

a partir das duas últimas décadas, principalmente pela sim 
19 21 22 plicidade de operação e analise ' ' . Estes autores i_r 

235 
radiaram lâminas de mica com fragmentos de fissão do U 

e observaram os danos causados, em um microscópio eletrôní 

co de transmissão. Assim, constataram que tais danos eram 

originados pela passagem dos fragmentos de fissão através 

do material sólido e que os mesmos possuíam um diâmetro 

variável entre 50 a 100A°. 

Os detectores de traços do estado sólido podem ser 

materiais isolantes, tais como : vidros (Pyrex, Sodalime), 

cristais minerais (Quartzo, Mica) e certos plásticos sinté 

ticos (Lexan, Makrofol, Triafol, Nitrato de Celulose), nos 

•SSNTD - "Solid State Nuclear Track Detectors" 
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quais as partículas ionizantcs incidentes causam danos, 

que após revelados, isto é, ampliados qui micamente. são 

denominados de traços. Tal fenômeno não ocorro om metais 

ou outros bons condutores, onde os traços não permanecem, 

uma vez que somente há o armazenamento de traços para ma 

teriais com valores de resistividade elétrica superio 

21 22 23 
res ' ' a 2000 ohm.cm Dessa forma a resistividade ele 

trica do material é um parâmetro importante que poderá ser 

utilizado para classificar os materiais, de acordo com a 

capacidade de registrar traços. 

A Tabela 2 mostra os valores de resistividade ele 

trica de alguns materiais formadores e não-formadores de 

traços. 

As principais vantagens da aplicação desses dete£ 

• - . , 13,16,17 tores, para a pesquisa e ciência, sao os seguintes : 

- registro permanente das partículas ionizantes e 

insensibilidade a radiação gama; 

- facilidade no manuseio dos detectores; 

- estabilidade dos traços sob condições ambientais 

extremas (temperatura, umidade, vibrações mecânicas); 

- capacidade de resistir ãs altas doses de radia 

ção provocadas por partículas carregadas; 
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TABELA 2 : Relação de alguns materiais formadores c não 

formadores de traços e suas respectivas resistividades clc 

tricaS . 

Materiais Resistividade 
(ti . cm) 

1. Formadores de Traços 

Isolantes : Minerais silicatados 

Haletos alcalinos 

Vidros isolantes 

Polímeros 

Semicondutores : Vidro (V2 05) 2000-20000 

106-1020 

2. Não formadoxes de traços 

Semicondutores : Ge 

Si 

Metais : Al 

Cu 

Au 

Pt 

W 

Zn 

10-2000 

io-6-io"4 
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- possibilidade de discriminar entro várias parti 

cuias carregadas, devido a existência de detectores do di 

ferentes sensibilidades; 

- alta sensibilidade; 

- baixo custo; 

Por apresentarem baixa radiação de fundo*, ou se 

ja, não apresentarem traços fossilizados os detectores 

sintéticos são os mais vantajosos nas determinações quanti_ 

11 21 27 

tativas de materiais fissionaveis * ' *". 

Os fragmentos de fissão, por terem massas atômicas 

relativamente grandes, impressionam indelevelmente quase 

todos os materiais detectores sólidos, fornecendo registro 

efetivo de sua passagem através destes detectores, por 

meio de traços conhecidos como traços de fissão. Como os 

fragmentos de fissão, em geral, são emitidos conjuntamente 

com outros tipos de radiação, existem dificuldades em sua 

detecção; no entanto, é possível escolher detectores que 

possuem sensibilidade seletiva para os fragmentos de fi£ 

são somente como, por exemplo, o Mnkrofol ' ''" . 

São, de modo geral, múltiplas as aplicações dos de 

tectores de traços de estado solido em todos os campos, 

* Utilizado com o sentido da palavra inglesa "Background". 
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tendo sido utilizados para a determinação de urânio em dj. 

versos tipos de amostras como por exemplo, biológicas (ca 

22 717171» 

belo, urina) , ambientais (solo, águas) ' ' e também 

na determinação de seções de choque de fissão e funções de 

- 27 28 -
excitação , medida de fluxo de neutrons , datação geolô 

, . - 29 . . . - . - , ... - 30,31 gica de minerais , determinação de razoes de fissão 

238It . 235., . . . - , - . - . 32,33 
U / U e na determinação de tono em minérios 

A técnica pode ser aplicada com dois métodos : únü 

do e a seco. 

O método úmido consiste essencialmente na solubili_ 

zação da amostra e imersão do detector na solução formando 

uma geometria 4ir entre detector e solução da amostra. A 

principal vantagem deste método é fornecer uma distribui 

ção uniforme dos traços no detector, podendo-se assim uti_ 

lizar um sistema eletrônico de contagem de traços para pe 

quenas áreas do detector, as quais serão representativas 

do conjunto21'22'23'24. 

No método a seco a amostra que está em contato com 

o detector é solida, formando uma geometria de apenas 2TT 

entre amostra e detector. Como a distribuição de traços 

não é uniforme, a contagem deve ser feita no detector in 

teiro, tornando-a mais demorada. A distribuição não unifor 

me pode fazer com que ocorram aglomerados* de traços, tor 

* "Aglomerado" é utilizado aqui no sentido da palavra in 

glesa "CLUSTER". 
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nando muitas vezes impossível a discriminação dos traços 

* • • l 9 ' 3 4 e.portanto sua contagem 

Em alguns casos pode-se usar uma variante do meto 

do a seco, onde a amostra é pulverizada (200 malhas por 

polegada linear) , entrando em contato direto com o detec: 

tor e formando analogamente ao método em solução, uma g£ 

ometria 4TT entre detector e amostra pulverizada . Este mé 

todo recebeu, no Instituto Militar de Engenharia, o nome 

de Variante do Pô. Uma das vantagens da variante do pó é 

garantir uma melhor uniformidade na distribuição dos tra 

ços em relação ao método a seco convencional, bem como fo_r 

nercer seis áreas de contagem por detector. 

Entretanto, uma vez que foram obtidos bons resultai 

dos nos testes de solubilização das amostras de fertilizan 

tes, optou-se pelo método em solução que garante uma m£ 

lhor distribuição de traços no detector. 



CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1 - Fundamentos teóricos 

Imergindo-se um detector de traços que possui sen 

sibilidade apenas para registro de fragmentos de fissão nu 

ma solução contendo urânio e t5rio dissolvidos e, submeten 

do-se o conjunto a um fluxo de neutrons, estes provocarão 

fissões em átomos de urânio e torio. Os fragmentos de fiŝ  

são, provenientes destas fissões induzidas, são registra, 

dos no detector sob a forma de traços. 

A densidade do traços de fissão registrada esta r£ 

lacionada com as concentrações de urânio e torio pela ex 

pressão seguinte 
2 1 , 2 2 , 

dT = K . N . . t 
A 

CU A 235 , ,CU 238 
^ ' Y 235 'V°f + V (Ã7Y238- af + 

. ^Th v 232. 
+ Ã ^ ' Y232 ' af > (D 

onde, 

dT • ê a densidade de traços (cm ); 

é a constante de proporcionalidade que 

26 
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KT 

R 

exprime u eficiência de detecção (cmj ; 

N. = ê* o número de Avogadro; 

t = é o tempo de irradiação d, amostra (s) ; 

Cn,CTh = slo as concentrações totais de urânio 

e tório na solução, respectivamente 

(g-cm ); 

Ay.A-, = são os átomos-grama do urânio e tório 

naturais, respectivamente (g); 

Y?,t-,Y7ío
 = são as abundâncias percentuais dos _i 

- 235 238 
sotopos de U e U no urânio natu 

ral, respectivamente (átomos por cen 

to) ; 

Y-_? = é" a abundância percentual do isõtopo 

232 de Th no torio natural (átomos por 

cento), sendo igual a 10CU; 

-2 
0 T = e o fluxo de neutrons térmicos (cm 

• s ) ; 

-2 
$D * e o fluxo do neutrons rápidos (cm 

I 

-1, .s ); 
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? 
a = c a scçao de choque microscópica de 

fissão para a faixa térmica do U 

(cm ) ; 

238 232 - -
Or ,Or = são as seções de choque microscópicas 

238 de fissão para a faixa rápida do U* 
232 2 

e Th, respectivamente (cm ) . 

" Na posição utilizada para as irradiações das amos_ 

trás de fertilizantes solubilizadas , o fluxo de neutrons 

térmicos e bem maior que o fluxo de neutrons rápidos, con_ 

siderando-se que a razão de cádmio* , do reator IEA-R1 do 

238 -IPEN é igual a 5,3. Os átomos de U só fissionam se a_ 

tingidos por neutrons com energia cinética superior a 

238 1,4 MeV, e a seção de choque de fissão do U para nêu 

11 29 - 238 trons rápidos ' e Or = 0,56 barns**. Por outro lado, 

235 - -

o U possui uma seção de choque de fissão para neutrons 

térmicos11'29 (0,025 eV) de o^35 = 579 barns, sofrendo fis_ 

são com neutrons de qualquer energia, principalmente com 

neutrons de energias baixas (menores ou da ordem de cV). Em 

conseqüência, a contribuição para a densidade de traços no 
detector na posição de irradiação escolhida é maior devida 

235 as fissões do U. Em virtude da grande diferença de se 

ção de choque de fissão, da abundância percentual c ao fa 

* Definida detalhadamente no livro Nuclear Raliation Detection , 

Willian J.Price, Ed. McGraw - Hill. 

**Unidade definida como 10" cm . 



to de que o fluxo de neutrons térmicos c bem maior que o 

238 f.luxo rápido, a contribuição do U é pequena em presença 

235 da contribuição do U para a densidade de traços, c pode 

ser desprezada na expressão 1. 

Com relação ao torio, a seção de choque de fiŝ  

- 11 23 sao ' para neutrons com energias superiores a 1,2 MeV e 

232 o,- = 0,078 barns. Dessa forma, a contribuição deste r£ 

dionuclídeo para a densidade total de traços registrada no 

detector depende fortemente da concentração do mesmo. 

Assim sendo, caso se esteja trabalhando com peque_ 

nas quantidades de torio em presença de urânio, o termo 
2 32 -

referente as fissões do Th poderá ser desprezado como 

238 visto para o caso do U na expressão 1, e a densidade to 

tal de traços poderá ser considerada proveniente somente 

- 2 35 -
das fissões do U. Caso contrário, como ocorre neste tra 

balho, onde as concentrações de tõrio são elevadas, a sua 

contribuição para a densidade total de traços deve ser a 

nalisada e, se necessário, subtraída da densidade total 

de traços obtidos no detector. 

Para se verificar a influência do tõrio para a 

densidade total de traços, foram realizadas irradiações das 

soluções de fertilizantes, com e sem revestimento de cádmio . 

Este estudo está detalhado no item 3.2 do Capítulo III do 

presente trabalho. 



Irradiando-sc uma solução de concentração conhccj_ 

da e uma solução de amostra, nas mesmas condições (pos_i_ 

ção, fluxo, tompo de irradiação c composição isotópien) , 

pode-se obter a concentração da solução de amostra pela rc 

lação : 

(2) 

concentrações da amostra A e 

P, respectivamente; 

densidades de traços obtidas nos 

res imersos nas soluções da a 

A e padrão P, respectivamente. 

0 fator corretivo de eficiência total de detecção 

K, ajusta os valores obtidos para os diferentes tipos de 

amostras analisadas. A composição química das várias amojs 

trás pode diferir entre si, ocasionando modificações sens£ 

veis no comprimento de difusão e livre caminho medio dc 

transporte dos neutrons, na solução da amostra cm estudo. 

A diferença de composição altera o valor K, que depende 

das características dc registro dos traços (ângulo crítj^ 

co e energia limiar para a formação dos traços) do detec 

tor em si c ainda do alcance c características dc perda 

de energia dos fragmentos dc fissão no meio dc irradiação, 

22 2 3 
ao longo dc suas trajetórias ' . Se for verificado durari 

onde, 

dT 
r = r £ CA P ' dTT 

c c = V L P 

dTA,dTp -

são as 

padrão 

são as 

de t ec to 

mostra . 
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te os testes realizados, que os meios de irradiação das a 

mostras e do padrão são semelhantes, o fator corretivo to£ 

na-se desprezível. 

2.2 - Preparação das amostras 

As amostras de fertilizantes para análise foram c£ 

letadas a partir de fertilizantes fosfatados simples, o 

riundos da adição de ácidos sulfúrico, fosfórico e/ou amo 

nia ao concentrado de rocha fosfatica com teor elevado de 

?2 05> transformando-o numa substância contendo fosfato 

sob forma mais solúvel para aplicação direta áo solo ' 

Sendo um dos objetivos deste trabalho mostrar a 

viabilidade da aplicação da técnica para fertilizantes, foi 

necessário estabelecer previamente um procedimento para 

solubilizar as amostras, de modo que a quase totalidade do 

urânio presente nas amostras fosse dissolvida. 

A solubilização do urânio pode ser conseguida tan 

to por meio de ácidos quanto com substâncias alcalinas. 

A solubilização do urânio em meio alcalino pos. 

sui uma agravante, que é a formação de partículas coloj^ 

dais contendo parte do urânio dissolvido, com alta ativida^ 

de de adsorçao nas paredes do recipiente, havendo portanto 

perdas consideráveis de urânio neste processo ' 

Este fato não ocorre cm meios ácidos, onde há uma 



considerável diminuição da atividade de adsorção do urfi 

nio, tornando este problema insignificante. Alem disto, o 

preparo das amostras na forma de nitrato de urani Io c fcĵ  

to levando-se em consideração o fato de que a maioria dos 

- - r 21 
compostos de urânio e solúvel em ácido nítrico 

A uniformidade do sistema ê indispensável, pois 

torna o processo de contagem de traços mais rápido e sim 

piei», em virtude de não ocorrer a formação de aglomerados 

de traços no detector, possibilitando a contagem dos tra 

ços de fissão em appnas algumas áreas do detector (6 áreas 

2 21 
de 2,54 cm ) , que serão representativas do conjunto 

As amostras de fertilizantes sofreram inicialmente 

uma moagem, num moinho de bolas, alcançando-se uma granu 

lometria de 200 malhas por polegada linear. 

Nesta forma foram levadas a estufa com o propósito 

de se obter a constância de peso, eliminando-se toda a umĵ  

dade. A temperatura utilizada na estufa foi fixada em 

100 C, e de 2 em 2 horas cada amostra era pesada. Este pro 

cesso durou cerca de 24 horas. 

Após a obtenção da constância de peso, procedeu-sc 

a solubilização da seguinte forma ' ; 

a) separou-sc uma alíquota de 2g de cada amostra 

de fertilizante em ambiente com temperatura controlada; 



b) atacou-se todas as amostras da mesma forma cm 

banho de areia, sob uma temperatura de 80 C. colocando-se 

15ml de ácido fluorídrico concentrado (\\V) , ate quase a 

secura, quando repetiu-se o ataque. Este ataque serve tam 

bem para a eliminação da silica (SiO?) através do desprecn 

dimento do composto SiF* no ambiente; 

c) seguiu-se então, um ataque com 15ml de água-r£ 

gia (HNO, + HC1 na proporção volumetrica 3:1), deixando-se 

até a secura, quando houve um segundo e último ataque com 

água-Tegia nas mesmas condições; 

d) finalmente o resíduo sofre um ultimo ataque com 

10ml de ácido nítrico concentrado (HNO,), e novamente a so 

lução é evaporada ã secura. Retomou-se o resíduo final com 

ácido nítrico diluído na proporção volumetrica 1:10 (1 vo 

lume de HNO, + 10 volumes de água destilada) , também em ba_ 

nho de areia; 

e) filtrou-se a solução, após o resfriamento em p£ 

pel de filtro, guardando-se o resíduo para análise no 

IPEN. O papel de filtro foi lavado algumas vezes com solu 

ção diluída de HNOj 1:10; 

f) transferiu-se a solução para um balão, comple 

tando-se o volume com solução diluída de UNO- 1:10, da fo_r 

ma seguinte : 
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- DAP-I-' c MAP-J" com volume final de 400ml ; 

- SSP-P e STP-P com volume final de 500ml ; 

- SSP-I e STP-I com volume final de 1000ml ; 

As soluções padrões para levantamento da reta de 

calibração, que são soluções com concentração de urânio co 

nhecida, foram preparadas a partir de padrões de nitrato 

de uranilo de 1000 ppm e 100 ppm, por diluição volumétH 

ca. A partir dos padrões de 1000 ppm e 100 ppm foram tam 

bém preparadas soluções para monitorar o fluxo de neutrons 

do reator. 

A solução padrão utilizada para o levantamento da 

reta de calibração foi obtida da solubilização do conceri 

trado da rocha fosfãtica padrão, obtido no Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo*com teor de urânio co 

nhecido. Esta solução padrão é contaminada com nitrato 

de uranilo para atingir-se as concentrações de urânio dese 

jadas. 

Verificou-se que o pll das soluções era aproximada 

mente 0,4 e neste caso as perdas de urânio nas paredes 

dos recipientes são insignificantes. 

* Amostra Padrão de Concentrado de Rocha Fosfãtica n9 18/ 

25169900-
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2.3 - Irradiação das soluções 

Inicialmente, as soluções foram colocadas cm rccj^ 

pientes de poliestireno com 50ml de volume, com os dcte£ 

tores imersos nos mesmos. 0 detector empregado foi o 

MAKROFOL KG com lOum de espessura, por ser o mais sensível 

a fragmentos de fissão. 

0 fluxo de neutrons a que se submete a amostra de 

ve ser compatível com as prováveis concentrações de urâ 

nio nas soluções, produzindo num determinado tempo uma 

densidade de traços no detector, compatível com uma boa es_ 

tatística. Para este trabalho as irradiações foram realiza^ 

das no reator IEA-R1 do IPEN, em São Paulo. 

0 IEA-R1 é um reator de pesquisa do tipo piscina, 

com um potência nominal de 5MW, operando normalmente a 

2MW. Neste reator a posição de irradiação foi escolhida em 

função do espaço disponível para as amostras e do fluxo 

de neutrons térmicos. Para se chegar até a guia de irradj^ 

ação (G.I) as amostras descem pela piscina do reator em 

suportes de alumínio perfurados, cuja única função e o 

transporte das amostras até as G.I, mantendo a geometria . 

- 1 2 - 2 
Seu fluxo térmico na guia de irradiação e de 6,3x10 n.cm . 

.s e a raaão de cádmio em 2MW c igual a 5,5, fornecidos 

pelo IPEN, em 1976. 

Os recipientes utilizados nas irradiações são de 

poliestireno devida I sua boa resistência aos danos por rai 



diação, além de não reagir quimicamentc com soluções âci_ 

das 

O detector empregado foi utilizado em forma de fj_ 

ta com dimensões de 22cm x 2,lcm e fixado ao suporte de lu 

cite com clorofõrmio. 0 arranjo suporte-detector mostrado 

na Figura 6 permite ampliar a área de contato entre a so 

lução e o detector, além de possibilitar um melhor contr£ 

le geométrico, fornecendo seis ãreas de contagem de traços 

por amostra. 

2.4 - Monitoração de fluxo de neutrons 

Quando se utiliza para irradiação fontes de nêu 

252 trons convencionais como, por exemplo, Cf, Am-Be,Ri-Be, 

ao invés de reatores, tem-se o fluxo de neutrons constan 

te, porém pequeno e a radiação de fundo (a,6,y) desprezí^ 

vel. Assim sendo, neste caso não hã necessidade de monito 

rar o fluxo de neutrons e as medidas podem ser feitas dire 

tamente. 0 fator limitante, entretanto, ê o baixo fluxo 

térmico, restringindo sua utilização a amostras com eleva 

das concentrações de urânio 

Devida às baixas concentrações de urânio nas *olu 

ções de fertilizantes, da ordem de ppb, o reator foi neceŝ  

sário como fonte de neutrons c assim a monitoração to_r 

nou-se indispensável, uma vez que não hã cm disponibi1 ida 

de um fluxo de neutrons constante no tempo. A técnica de 

monitoração adotada foi também a do registro de traços 
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Figura 6 : Arranjo suporte-detector que fica imerso na so 

luçno da amostra. 
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de fragmentos de fissão, utilizando-se soluções de nitra 

t.o de uranilo com concentrações conhecidas, irradiadas sj_ 

multaneamente com as soluções de fertilizantes c padrões. 

Para um dado conjunto de amostras a serem compara 

das a solução monitora deve ter sempre, se possível, a mes 

ma concentração. De preferência utiliza-se sempre a mesma 

solução fonte, isto é, prepara-se uma grande quantidade e 

utiliza-se em cada irradiação o volume necessário (50ml). 

Desta forma, através da variação na densidade de traços 

nos detectores monitores obtém-se uma medida relativa do 

fluxo de neutrons, já que a solução fonte é" constituída 

de urânio natural. 

Tomando-se como referência a contagem obtida em 

um único detector monitor, normaliza-se as contagens dos 

demais monitores das amostras e padrões pela expressão a_ 

baixo : 

TA 
T = TR ' TZ ' TRF ( 3 ) 

M 

onde , 

T = é a contagem de traços normalizada do 

detector da amostra ou padrão; 

R 
TD = é a contagem de traços de um detector mo 

nitor qualquer, tomado como referencia, 
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para todas as normalizações. Neste trabçi 

lho utilizou-sc o valor de referencia 11283, 

obtido aleatoriamente; 

T. = é a contagem de traços do detector da a 

mostra ou padrão; 

Tw = ê a contagem de traços do detector monj^ 

tor da amostra ou padrão; 

TRp - é a contagem de traços da radiação de 

fundo normalizada para a mesma referên 

cia (TR). 

A grande vantagem da utilização deste técnica de 

monitoração reside no fato do material e dos equipamentos 

necessários serem os mesmos que já estão sendo utilizados 

no desenvolvimento do trabalho. Além disso, na revelação 

dos detectores existem dois parâmetros importantes que eí> 

tão sujeitos a variações : o tempo e a temperatura de r£ 

velaçâo dos detectores. Consegue-se minimizar os erros r£ 

lativos a estas variações, revelando-sc simultaneamente os 

detectores das amostras e padrões com os respectivos dete£ 

tores monitores. Consequentemente toda e qualquer varia 

ção que ocorrer na temperatura, no tempo de revelação e 

ainda no tempo de irradiação será sentida pelos detectores 

das amostras e padrões e seus monitores, respectivamente 

T.eljP poderá ser visto como uma flutuação a mais no fluxo 

de neutrons do reator. 



2.5 - Revelação dos detectores 

O ataque químico adequado ao material detector cu 

jo reagente ataca preferencialmente as regiões do matcr_i_ 

ai, onde anteriormente ocorreram os danos causados pelos 

fragmentos de fissão, é chamado de revelação. Este at£ 

que resulta na ampliação dos danos causados pelos fragmen 

tos de fissão e ê feito para facilitar a observação dos 

mesmos, tornando-os visíveis em um microscópio ótico co 

mum, possibilitando assim o emprego de diversos processos 

de. contagem ' ' . Sem esta ampliação química, os danos só 

poderiam ser observados num microscópio eletrônico de 

- 20 transmissão , uma vez que o diâmetro dos traços produzi. 

- 22 
dos pelos fragmentos de fi ;sao em plásticos policarbona 

tados (MAKROFOL, LEXAN) é inferior a 0,005 um, passando 

a ser da ordem de 0,4pm, após a revelação, 

O princípio do ataque químico baseia-se no fato 

dos danos provocados pelos produtos de fissão constituírem 

uma região quimicamente mais reativa, isto ê, a velocidade 

de ataque ao longo da trajetória é maior do que aquela na 

direção normal a trajetória do fragmento de fissão 

Os reagentes químicos mais comumente utilizados na 

revelação do MAKROFOL KG são os hidróxidos de sódio (Na 

01!) c potássio (KOII) . Foi escolhido como reagente químico 

para este trabalho, o hidróxido de potássio, em virtude do 

mesmo possuir uma velocidade de ataque cerca de cinco ve 

zes maior que a velocidade de ataque do hidróxido de só 



41 

dio, tornado o tempo necessário a revelação bem menor 

A fim de se obter a reprodutibilidade na revela 

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

peratura de revelação, bem como da concentração do reagen 

1122 
te químico revelador ' . Para se reproduzir a eficiência 

de detecção em 2% ê necessário controlar o tempo de revela 

37 
çao dentro de.4$ e a temperatura de revelação dentro de 

- 0,4°C. 

As condições de revelação citadas na literatu 

11 21 24 41 ra ' ' ' e adetadas por alguns autores estão na Tab£ 

Ia 3 a seguir, e foram obtidas de curvas de densidade de 

21 
traços versus tempo de revelação , onde ha uma região, 

entre 8 e 15 minutos, na qual a densidade de traços é a 

proximadamente constante. 

Os detectores irradiados no reator IEA-R1 foram 

submetidos a fluxos integrados da ordem de 10 n.cm . Assim 

sendo, foram revelados sob condições mais brandas, devido 

ao fato de que nesta faixa de <í>.t começa a ocorrer a fragi 

1121 lizaçao do material detector * . Quanto maior o fluxo in 

tegrado,maior as modificações nas propriedades do material 

e maior a velocidade de ataque da solução química revelado 

ra21. 
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TAUliLA 3 : Condições de revelação adotadas por diversos 
24,41 

autores 

Parâmetros <í>.t < 10 n.cm <J>. t = 10 n.cm 

Solução de KOH 351 24ç0 

Tempo de revelação 15min 12min 

Temperatura de revelação 60 C 60 C 
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Num reator, alem dos neutrons, tem-se radiação ga 

ma, partículas alfa e beta, que são os principais respon 

sãveis pelos danos causados ao material. Em altos fluxos 

de neutrons, como é o caso de reatores nucleares, os danos 

causados por radiação, principalmente devido aos neutrons, 

são importantes e precisam ser controlados. 0 efeito prin 

cipal destes danos é aumentar i velocidade de ataque do 

reagente químico e assim, ê de se esperar que as condições 

de revelação adequadas para baixos <J>.t, não o sejam para 

altos <J>.t. 

Os arranjos suporte-detector, após irradiados, fo 

ram retirados dos recipientes de poliestireno, lavados com 

água destilada e secos ao ar livre. Os arranjos suporte-de 

tector de uma série de irradiações (detector-amostra ou pa 

drão e detector-monitor), após secarem, foram colocados 

no interior do cesto de plástico perfurado, mostrado na 

Figura 7 e imersos na solução de KOH a 60 C. Para tanto, 

utilizou-se um banho termostatico, visto na Figura 8, com 

possibilidade de controlar a temperatura num intervalo de 

- 0,2 C. O tempo de revelação foi cronometrado dentro de 

- 0,ls. 

A solução reveladora de hidróxido de potássio foi 

obtida pesando-se o hidróxido de potássio e fazendo-se uma 

verificação da densidade relativa da solução resultante 

(n7n = 1,223) com um densímetro cuja precisão c - 0,002. 

— 2 _ — _ _ —.——— — 
*D20 é a densidade da solução em relação a densidade da a 
gua ã 20°C. 
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Figura 7 : Cesto de plástico perfurado e os detectores £ 

grupados num suporte com capacidade para 18 detectores. 
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Figura 8 : Banho termostltico utilizado na revelação dos 

detectores. 
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A revelação foi realizada raantcndo-se o cesto de 

pdástico em permanente agitação, a fim de reduzir a probii 

bilidade dos produtos da revelação se manterem sobre a su 

*• 41 

perficie do detector, formando uma camada protetora . A 

temperatura foi mantida em 60 C e o tempo de revelação em 

12 minutos. 

Terminada a revelação, os arranjos suporte-dete£ 

tor revelados foram imersos em recipiente com água destila 

da para uma lavagem inicial, após o que transferiu-se es; 

tes arranjos para um novo recipiente contendo ácido nítri_ 

co diluído na proporção volumétrica 1:10, com o objetivo de 

neutralizar a ação da base fKOH). Por fim, lavou-se os ar 

ran}ós suporte-detector com água destilada e a secagem 

foi feita a temperatura ambiente por 24 horas, para então 

se iniciarem as contagens dos mesmos. 

2.6 - Contagem dos traços 

Para contagem dos traços de fragmentos de fissão 

nos detectores revelados, foi adotada a técnica de CROSS e 

40 - -

TOMMASINO , na qual a contagem dos traços e feita automa 

ticamente através de uma câmara de descarga elétrica, mos 

trada na Figura 9, que foi construída tendo por base a 

publicação de C.RENNHR e OUTROS24. 

A técnica é muito rápida, reprodutívcl c simples, 

necessitando somente de um circuito gerador tic pulso RC, 

11 2 4 
uma fonte de alta tensão e um contador ' . O circuito 



Figura 9 : Câmara de descarga automática utilizada na con 

tagem de traços de fragmentos de fissão. 



eletrônico utilizado na câmara de descarga automática pode 

ser visto na Figura 10. 

0 detector revelado é cortado em seis áreas seme 

lhantes e utilizado como dielétrico entre duas placas con 

dutoras de Mylar aluminizado, formando desse modo um capa 

citor de placas paralelas. Quando a alta tensão é aplicada 

nas placas do capacitor, há uma descarga que passa através 

de um dos traços do detector, que funciona como dielétri. 

co, evaporando o alumínio do Mylar naquele ponto e descar 

regando o capacitor. Quando o capacitor é recarregado, há 

uma segunda descarga que não pode passar através do mesmo 

traço, pois naquele ponto o alumínio foi evaporado e o cijr 

cuito ficou aberto. Desta forma a descarga passa através 

de outro traço e assim, sucessivamente, até que tenha havj^ 

do descarga por todos os traços, terminando assim a cont£ 

gem da área. 

A altura do pulso na saída da câmara de descarga 

é 0,25V, enquanto o nível de discriminação interna do con 

tador ê de 0.4V, sendo necessário a amplificarão do pulso 

gerado pela câmara de descarga. 

A região do detector escolhida para contagem dos 

traços é delimitada pôr uma máscara de MAKROPOL KG com 

30ym de espessura, discriminando uma área de exposição de 

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

tagem de cada detector, ter-se-á para cada detector um to 
2 

tal de 15,24cm de area efetiva de contagem. 
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SAÍDA DO SINAL 

4,7-0-

•47-n. 

470 pF 

500 A. 

P/ylo- oluminuodo 

rofol 

Wlyior OlUml 

Mylor aluminizado 

ALTA TENSÃO 

Figura 10 : Circuito eletrônico interno da câmara de desca£ 

ga automática com o detector disposto entre duas fitas de 

Mylar aluminizado. 
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Na realização das contagens, inicialmente, aplica-

se uma tensão * de 1300V, por três vezes, com o objeti_ 

vo de romper completamente os traços do detector, trocan 

do-se sempre o par de Mylar aluminizado para cada abertu 

ra dos traços. 

0 ponto de operação da câmara de descarga automatic 

ca utilizada, isto e, a tensão ideal para contagem das ã 

reas do detector é de 600V. Este valor foi obtido exp£ 

rimentalmente , através do levantamento da curva varia 

ção do número de descargas contadas em função da tensão a 

plicada, sendo o valor de 600V, obtido no meio do patamar 

da curva. 

Para minimizar os erros sistemáticos de leitura, 

cujas fontes principais são mau contato entre os eletrodos 

c o detector, com formação de bolhas de ar, defeitos no 

Mylar aluminizado e descuidos durante a operação de con 

tagem, fez-se para cada área várias contagens, dependendo 

da reprodutibilidade obtida. 0 resultado foi a média ari_t 

mética desses valores. 0 número de traços representativos 

de cada detector foi a soma dos traços de cada uma das seis 

áreas desse detector. No final, obteve-se no Mylar alumini^ 

zado uma réplica dos traços registrados no detector, con 

forme ilustra a Figura 11. Nesta Figura pode-se observar a 

uniformidade na distribuição dos traços no detector. 

0 tempo necessário para a contagem automática dos 
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Figura 11 : Replica do detector reproduzida no Mylar alunn 

nizado. 
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traços sobre uma área de 2,54cm varia com o número de 

traços presentes na área de 5 a 10s. Porem, para se seguir 

um mesmo procedimento para todos os dctcctorcs, cspcrou-sc 

sempre 30 segundos antes de desligar a alta tensão, para 

cada contagem. 

A reprodutibilidade da câmara de descarga automátj. 

ca alcançada com dez contagens de uma mesma área é de 

0,li. 

Alguns cuidados devem ser observados durante o 

processo de contagem, para a obtenção de uma boa reproduH 

bilidade : 

- evitar o contato das mãos em partes do MAKROFOI. 

e Mylar que terão função efetiva durante as descargas,pois 

a gordura dos dedos prejudicará as descargas; 

- eliminar a oclusão de ar, isto é*, bolhas de ar 

que podem ser formadas entre as placas condutoras; 

- nunca variar a área do detector delimitada pela 

máscara durante o processo de contagem. Toda vez que se 

faz uma contagem é necessário trocar as placas de Mylar. 

Esta troca deve ser cuidadosa para não modificar a área 

que está sendo contada; 

evita r enrugamento no detector quando de sua 



retirada do suporte de lucitc e ao se cortar as arcas. 

Com a obtenção da densidade de traços reprcscntatj_ 

va para cada detector-amostra, padrão e respectivos mon| 

tores, esta encerrada a parte experimental propriamente 

dita, iniciando-se a seguir os cálculos e analises dos 

dados obtidos, constantes do capítulo seguinte. 



CAPÍTULO I TI 

RESULTADOS 

3.1 - Testes inciais 

Submetendo-se os fertilizantes a um ataque químico 

podsrã ocorrer a solubilização de elementos absorvedores 

de neutrons presentes nas amostras juntamente com os ele 

mentos fissionaveis também presentes. 

Com o objetivo de verificar a influência do tipo 

de fertilizante nos resultados obtidos e no meio de irrâ  

diação, tendo em vista a possível presença de elementos 

absorvedores e espalhadores de neutrons, alem de modifica 

ção potencial do livre caminho médio dos fragmentos de fis_ 

são, realizou-se alguns testes com três tipos de fertilj. 

zantes escolhidos. 

Em primeiro lugar preparou-se soluções de fertiH 

zantes conforme item 2.2 com c sem contaminação adicional 

de urânio. De cada tipo de fertilizante preparou-se duas 

soluções contaminadas com 150ppb e duas soluções padrões 

de concentrado de rocha fosfática obtido no instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, IPT, também contaminadas com ISOppb 

de urânio. 

As amostras do fertilizantes escolhidas foram o 
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MAP-F que possui as mesmas características do DAF-F, o 

STP-I e SSP-I, que foram igualmente contaminadas com 

ISOppb, correspondentes a 5ml de solução padrão de nitrato 

de uranilo de 3ppm, completando-se o volume até" 100ml por 

meio da adição das soluções de fertilizantes. 

As soluções padrões IPT contaminadas com ISOppb f£ 

ram preparadas da mesma forma, isto é, tomando-se uma a H 

quota de 5ml de solução padrão de nitrato de uranilo de 

3ppm e completando-se o volume até 100ml a própria solução 

do padrão IPT. A solubilização do padrão IPT seguiu o meŝ  

mo procedimento químico dado as amostras de fertilizantes, 

sendo utilizada uma alíquota de lg de amostra em 1000ml de 

solução final. 

Através da analise do padrão IPT no departamento 

de química do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclea 

res, IPEN, sabe-se que o padrão IPT contém 14ppm de urânio 

e consequentemente 14ppb de urânio em solução. Dessa for 

ma, irradiourse a solução padrão IPT pura ou seja, sem con 

taminaçao adicional, e subtraiu-se as contagens obtidas no 

detector desta solução dos valores correspondentes para as 

contaminações de ISOppb de urânio. 

Irradiou-se as amostras de fe tilizantes como asso 

luções padrões IPT com e sem contaminação. Normalizou-se 

os valores de contagem obtidos através da equação 3 e sub 

traiu-se primeiramente as contagens dos dctectores das so 



luções de fertilizantes sem contaminação A„. dos valores 

obtidos nos detectores referentes as soluções contamina 

das A~.. Esta diferença D., representa os traços referen 
Ci * Ai ' s -

tes apenas a contaminação de 150ppb de urânio no meio re 

ferente a cada tipo de fertilizante i. Abateu-se também o 

valor encontrado para a solução padrão IPT pura Pw- das 

contagens referentes as contaminações de 150ppb de urânio 

Pr. feitas ne?tcs padrões. A diferença Dp. representa os 

traços referentes apenas a contaminação de ISOppb de urji 

nio no meio referente ao padrão IPT. 

As expressões seguintes sintetizam este procedimen 

to, 

DAi " ACi " ANi <4> 

% " PCj " PNj (5> 

onde, 

D.. = representa os traços relativos a contanú 

nação de urânio no meio referente a solu 

ção de fertilizante tipo i; 

Ap. = representa os traços relativos a irradia 

ção da solução de fertilizante tipo i con 

taminada com urânio; 



AN- =• representa os traços relativos a irradia 

ção da solução de fertilizante tipo i na 

tural; 

Dp. = representa os traços relativos ã contami. 

nação de urânio no meio referente a solu 

ção padrão IPT, obtidos na irradiação j; 

Pr. = representa os traços relativos a irradia, 

ção j da solução padrão IPT contaminada 

com urânio; 

PN. = representa os traços relativos a irradia 

ção j da solução padrão IPT natural. 

Os resultados obtidos das contagens para as solu 

ções de fertilizantes com e sem contaminação encontram-se 

respectivamente nas Tabelas 4 e 5. Na Tabela 6 são mostr£ 

dos os valores referentes as diferenças de contagens en 

tre as amostras de fertilizantes com e sem contaminação 

DAi e a s s o l u Ç ° e s padrões IPT com e sem contaminação adi_ 

cional de urânio Dp- , já* normalizadas. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 4,5 e 6 

permitem verificar se as médias obtidas para as diferenças 

de cada tipo de fertilizante D., são iguais as médias obtj_ 

das para as soluções padrões Dp., no nível de confiança 

desejado. 
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TAHI-LA 4 : Contagens obtidas nos dctcctores das soluções 

de fertilizantes e padrão IPT sem contaminação adicional 

de urânio. 

Soluções Irradiações Contagens 
Normalizadas 

MAP-F 1 

2 

7232 

6903 

STP-I 1 

2 

22090 

23160 

SSP-I 19898 

22388 

Padrão IPT 1544 



TABELA 5 : Contagens obtidas nos detectores das soluções 

de fertilizantes e padrão IPT contaminados com 150ppb de 

urânio. 

Soluções Irradiações Contagens 
Normalizadas 

26988 

25403 

40112 

42063 

38755 

39759 

16925 

19407 

MAP-F 

STP-I 

SSP-I 

Padrão IPT 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 



TABLLA 6 : Diferenças de contagens entre as soluções de 

fertilizantes com e sem contaminação, e entro o padrão I PT 

com e sem contaminação, com as respectivas mcdias. 

Soluções Irradiações D l f e^nças Médias 
* * Normalizadas 

MAP-F A 1 3 , o u 19124 

STP-I x iOU"^ 18463 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

19756 

18493 

18022 

18903 

18857 

17371 

15381 

17863 

SSP-I x X O Ü J' 18114 

Padrão IPT x ÍJJ01 16662 
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Tendo era vista a seção A.l do apêndice A, que di£ 

cute a importância do tipo de fertilizante na estatístj. 

ca de contagem associada aos resultados obtidos, chegou-se 

a conclusão que as variâncias das três amostras de fértil^ 

zantes, bem como suas respectivas médias de contagem, são 

estatisticamente iguais dentro de um nível de confiança de 

951. Concluindo-se dessa forma que as três amostras de fe_r 

42 t i l i z a n t e s pertencem a um mesmo grupo . Os resu l t ados aparecem 

na Tabela 7. 

Em seguida, com os resultados constantes da Tab(í 

Ia 6, comparou-se a média obtida para cada tipo de ferti_ 

lizante com a média das soluções padrões IPT, com o objeti^ 

vo de verificar se o comportamento dos meios de irradiação 

das amostras de fertilizantes e do padrão IPT eram seme 

42 lhantes . Conclui-se, utilizando o procedimento descrito 

na seção A.2 do apêndice A, que num nível de confiança de 

951 os meios de irradiação dos três tipos de fertilizantes 

e do padrão IPT são semelhantes. Os resultados obtidos 

constam da Tabela 8. 

Resumindo, observa-se que as soluções de fertilj_ 

zantes, independente do tipo de cada um, não atuam como a 

gentes modificadores do meio de irradiação c, portanto, a 

reta de calibração utilizada na determinação dos teores 

de urânio em fertilizantes fosfatados pode ser construída 

a partir do padrão de concentrado de rocha fosfãtica IPT. 
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TABELA 7 : Teste de igualdade das variancias c das médias 

de contagem para os fertilizantes, segundo ítem A.l do A 

pêndice A. 

Teste das variancias 

„2 
° MAP-F 

S2 

D STP-I 

° SSP-I 

Gmáx 

7975G5 

388081 

1104098 

0,48 

;0 95 (3,1) = 0,97 

ni 

Teste das médias 

Determinações 

1 

• 2 

Ti 
2 

Z. XT. 

T^ / ni 

E. T. 
1 1 

MAP-F 

19756 

18493 

38249 

732290585 

751493000 

19124 

111402 

L . I. X?. = 2071744568 
1 j IJ 

l. T2 /ni = 2069454804 
1 1 

l. Tt/ni = 2068400954 
1 1 

526935 

673255 

STP-I 

18022 

18903 

36925 

682115893 

681727811: 

18463 

SQK = 

SQR = 

SQT 

SSP-I 

18857 

17371 

36228 

657338090 

656235992 

18114 

1053870 

2289764 

3343654 

Fcxp = I,45 

F0,95 (2'3) = 9 < 5 5 
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TABELA 8 : Verificação da influencia dos tipos de fertiH 

zantes no meio de irradiação. 

S2
w.n ,, - 797585 
rirtr r 

s2 

a STP-I 

s2 

3 SSP-I 

s2 

a IPT 

" 

= 

388081 

1104098 

3083362 

F .„ ^ 
MAP-F 

FSTP-I 

FSSP-I 

s 

= 

= 

3,87 

7,95 

2,79 

F0,95 (1'^ = 647*8 

SMAP 

SSTP 

SSSP 

= 

= 

= 

1393 

1317 

1447 

tMAP 

tSTP 

lSSP 

~ 

= 

= 

1,77 

1,37 

1,00 

*0.9S (2) = 4'3 
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3.2 - Influência do tfjrio nos resultados obtidos 

Alem do urânio 238, o tõrio 232 e o único radionu 

clídeo natural fissionável com neutrons provenientes de 

reatores, que esta presente em grandes quantidades cm min£ 

rais e produtos industrializados de origem mineral, como 

os fertilizantes fosfatados. 

Como já foi abordado anteriormente, as condições 

de irradiação adotadas são tais que o fluxo de neutrons 

térmicos 5 bem maior que o rápido, fazendo com que a con 

tribuiçao das fissões do tõrio na densidade total de tra 

ços do detector, que aparece na equação 1, somente seja 

considerada para grandes concentrações deste radionuclj^ 

deo. 

Entretanto, para se obter dados quantitativos SJD 

bre a contribuição desse radionuclídeo, foram realizadas 

irradiações de soluções de fertilizantes e de padrões de 

nitrato de uranilo, com e sem revestimento de cãdmio. 

Como as amostras de fertilizantes já estavam solu 

bilizadas em quantidades suficientes, preparou-se o padrão 

de nitrato de uranilo de 200ppb, diluindo-se lOOml de S£ 

lução de nitrato de uranilo de 2ppm em ácido nítrico dilû í 

do na proporção volumetrica 1:10, num balão de 1000ml de 

volume. Os monitores foram preparados com 70ppb para as 

soluções de SSP-I e 35ppb para as demais soluções de fertj_ 

lizant.es. Obteve-se primeiramente, a solução de 70ppb, 

http://lizant.es
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diluindo-se 70ml da mesma solução padrão de nitrato de ura 

nilo de 2ppm em ácido nítrico 1:10, num volume final de 

2000ml. A solução de 35ppb foi obtida a partir da solução 

de 70ppb por uma diluição de 100ml de 70ppb cm ácido IU 

tricô 1:10, num volume final de 200ml. 

Irradiou-se as amostras de DAP-F, MAP-F, STP-F e 

SSP-F durante 20 minutos cada, e as amostras de STP-I e 

SSP-I durante 12 minutos cada, com revestimento de cãdmio. 

Na Tabela 9 estão os resultados experimentais das irradi£ 

çòes com e sem revestimento de cãdmio, para as amostras de 

fertilizantes e padrão de nitrato de uranilo. 

Utilizando-se os valores encontrados nas irradiai 

ções com e sem revestimento de cãdmio, segundo o procedi^ 

mento descrito no \pêndice B, obteve-se os resultados da 

Tabela 10. 

Como não houve contribuição de tõrio na densidade 

total de traços para as amostras de DAP-F, SSP-I e STP-I, 

o número total de traços relativos as mesmas pode ser vi:s 

to como proveniente apenas das fissões do urânio. Isto não 

significa que a quantidade de tõrio nestas amostras e" des. 

prczível, e sim que em virtude das condições de irradiação 

já abordadas anteriormente, favorecem as fissões térmicas, 

a contribuição deste radionuclfdco para o número total de 

traços registrados no detector c pesquena em relação a 

contribuição do urânio nestas amostras. 
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TABELA 9 : Contagens normalizadas obtidas nas soluções de 

fertilizantes e padrão de nitrato de uranilo, irradiadas 

còm e sem revestimento de cádmio. 

Soluções 

MAP-F 

DAP-F 

SSP-F 

STP-F 

SSP-I 

STP-I 

Nitrato de 

Uranilo 

T * 
SC 

6697 

19988 

11272 

14556 

22289 

23096 

24722 

T * 
*CC 

2172 

4916 

3265 

4688 

5102 

5710 

6799 

Tsr = significa traços obtidos nas irradiações sem 

cádmio 

Significa traços obtidos nas irradiações com 

cádmio 

CC 
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TA BI: LA 10 : V\-i lores normalizados da contribuição do torio 

para cada tipo de fertilizante. 

Soluções A * 

455 

d.*** 

228 

944 

d. 

d. 

3S,. , 
^238} 

145 

370 

220 

265 

415 

421 

MAP-F 

DAP-F 

SSP-F 

STP-F 

SSP-I 

STP-I 

*A?,2
 = correspondente ao número de traços devidu 

232 as fissões do ' Th; 

3S = é* três vezes o erro associado a contagem de 

^21$ . c , 238., 
traços referentes ao U; 

rd. = significa que as contribuições do tõrio pa 

ra o número de traços detectados foram deí> 

prezíveis em tais amostras, e não possuem 

significado estatístico. 



Ja para as amostras de MAP-F, SSP-F e STP-F houve 

contribuição das fissões do tõrio no número total de tra 

ços relativos a estas amostras. Isto significa que a quan 

tidade de tõrio é maior ou pelo menos comparável comaquan 

tidade de urânio nestas amostras. Como estas contribuições 

são maiores que o valor correspondente a três vezes o erro 

associado ao número total de traços referentes às fissões 

238 
do U, segundo critério adotado no Apêndice B, ta;s con 

tribuições devem ser abatidas do número total de traços 

obtidos para as irradiações destas amostras, pois possuem 

significado estatístico. 

3.3 - Construção da reta de calibração 

Com a finalidade de demonstrar que a densidade de 

traços obtidos nos detectores e diretamente proporcional 

ã concentração de urânio nas soluções irradiadas e que a 

técnica é operacional em todas as suas etapas , que abraii 

gem irradiação, revelação e contagem de traços, foi con_s 

truída uma curva de calibração de número total de traços 

em função da concentração de urânio. A faixa de concent™ 

ção escolhida para a curva de calibração foi baseada em da 

dos preliminares, provenientes de irradiações-testes , que 

forneceram a ordem de grandeza das concentrações de urânio 

em algumas das amostras de fertilizantes, realizadas no 

IEN-RJ. 

Foram preparadas seis soluções padrões de 50,75,100 

150,200 e 250ppb, contaminando-sc a solução de padrão IPT, 



para o levantamento da reta de calibração. As soluções pa 

drÕcs foram obtidas por contaminação da solução padrão 

IPT com alíquotas de nitrato de uranilo padrões de 1,2,3,4 

e 5ppm òbtendo-se um volume de 100ml para cada solução, 

conforme mostra a Tabela 11. 

As irradiações das soluções padrões IPT foram rea 

lizadas juntamente com as soluções de fertilizantes no rea 

tor IEA-R1 do IPEN, em São Paulo. As soluções padrões fo 

ram divididas em dois grupos : soluções com concentrações 

de 50 a lOOppb, com tempo de irradiação de 8 minutos e o 

restante com tempo de irradiação de 4 minutos, monitoradas 

com solução de nitrato de uranilo de lOOppb. Esta divisão 

em dois grupos foi feita com o objetivo de diminuir o 

erro estatístico nos pontos correspondentes a baixas con 

centraçoes. As soluções de fertilizantes tiveram um tempo 

de irradiação variável, de acordo com as concentrações e£ 

peradas para cada tipo de fertilizante, de 4 a 6 minutos, 

bem como as concentrações dos monitores de 100 e 150ppb. 

Para a medida da radiação de fundo foi feita uma 

irradiação de 8 minutos, utilizando-se uma solução de UN0-

1:10, monitorada com solução de nitrato de uranilo de 

lOOppb. A normalização dos traços obtidos nesta irradiação 

scrã considerada representativa da radiação de fundo. 

Os resultados das contagens normalizadas obtidas 

para as soluções padrões IPT c para a radiação de fundo c£ 
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TABELA 11 : Preparo das soluções padrões IPT com volume 

final de 100ml contaminadas com alíquotas de nitrato de u 

rànilo padrão. 

r . Alíquota de 
Concentração r fnnm^ r™?™^™^ 

(ppb) 

* 

'N 

CN(ppm)* Contaminante 
(ml) 

50 1 5 

75** -• -

100 2 5 

150 3 5 

200 4 5 

250 5 5 

CM = significa concentração das soluções parciais que 

foram obtidas a partir de uma solução padrão de 

nitrato de uranilo de lOOppm; 

= a solução de 75ppb foi obtida por diluição volu 

métrica 1:2 da solução de 150ppb. 
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contrara-sc na Tabela 12, enquanto os resultados provenicii 

tes das irradiações das amostras de fertilizantes, já nor 

malizados, estão apresentados na Tabela 13. 

Com os dados obtidos nas irradiações do padrão IPT, 

ajustou-se a reta de calibração pelo método dos mínimos 

quadrados, descrito no item C l do Apêndice C. 

Verificou-se a linearidade do conjunto de valores 

experimentais, utilizando-se a estimativa do coeficiente 

42 
de correlação . 0 valor encontrado foi de r = 0.990, ind^ 

cando uma forte correlação linear entre os pontos. 

Fez-se assim o ajustamento do conjunto de pontos, 

obtendo-se os coeficientes da reta de calibração ^, com cs 

respectivos erros associados : 

T = aX + b (6) 

a = 117,3 - 2,2 

b = -449,6 - 2u5,8 

Pela reta mostrada na Figura 12 demonstrou-se que 

as contagens obtidas nos dctcctores são diretamente propo£ 

cionais às concentrações de urânio nas soluções irradiii 

das . 



TABELA 12 : Contagens obtidas nas irradiações das soluções 

padrão IPT e radiação de fundo, já normalizadas. 

Soluções Concentração 
(ppb) 

50 

75 

100 

150 

200 

250 

• 

Contagens 
Normalizadas 

5414 

8495 

11560 

15381 

25138 

28052 

178 

Padrão IPT 

R.F. 

* R.F. significa radiação de fundo. 
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TABIiLA 13 : Contagens obtidas nas irradiações das soluções 

de fertilizantes, jã normalizadas. 

Soluções Irradiações 
Contagens 

normalizadas 

MAP-F 

1 

2 

3 

4 

5 

6306 

637S 

6661 

6909 

7232 

DAP-F 

1 

2 

3 

4 

5 

18557 

18784 

19614 

21303 

21679 

SSP-F 

1 

2 

3 

4 

10848 

11007 

11184 

12047 

STP-F 

1 

2 

3 

4 

14044 

14105 

14480 

15643 

SSP-1 

1 

2 

3 

4 

5 

19898 

22388 

22653 

23124 

25380 

STP-I 

1 
i 

3 

4 

5 

20271 

22090 

2 3160 

24673 

25282 
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- contagens líquidas normalizadas em função das 

•u 
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3.4 - Determinação das concentrações de urânio nas amos 

trás de fertilizantes analisadas 

As concentrações de urânio foram calculadas pela 

expressão : 

T. - - b 
X. = - ^ (7) 
ia ' 

onde, 

X. = é a concentração de urânio na solução de 

de fertilizante tipo i; 

T, . = é a contagem líquida normalizada obtida 

para solução de fertilizante tipo i , deŝ  

contada a radiação de fundo e no MAP-F,SSP-

F, STP-F abatidos os traços referentes us 

fissões do tõrio; 

a = é o coeficiente angular da reta de calj^ 

braçao; 

b = é o coeficiente linear da reta de calibra 

ção. 

Os erros associados às concentrações de urânio nas 

soluções foram calculados aplicando-se a lei da propag£ 

ção de erros, de acordo com a seção C.2 de AptMulicc C. 



Após a obtenção dos resultados de concentração de 

urânio nas soluções de fertilizantes e os respectivos erros 

associados em ug/kg (ppb) , transformou-se os valores en 

contrados para mg/kg (ppm). No cálculo dos erros associados 

em ppm, aplicou-se o valor de t obtido da distribuição 

de Student, no nível de confiança de 95%, segundo o crité 

rio bicaudal, com (q-2) graus de liberdade, sendo q o nüine 

42 
ro de pontos da reta de calibraçao . 0 valor de t tabela_ 

do é* tQ 95(4) = 2,78. 

Em seguida, apôs o estudo dos algarismos significa 

tivos ' dos valores obtidos em ppm, obteve-se os valo 

res de concentração e erros associados dos diversos tipos 

de fertilizantes, num nível de confiança de 95$. 

Determinou-se o desvio padrão relativo, cujo valor 

- ~ 43 

da a precisão dos resultados . Os desvios padrões relati_ 

vos das concentrações encontradas para os tipos de fertilj_ 

zantes foram calculados por propagação de erros, e varia 

ram numa faixa de 3 ,7% a 5.,4%, segundo procedimento descri. 

to no item A.3 do Apêndice A, e constam da Tabela 14. 

Foi possível obter-se o erro relativo da reta de 

calibraçao, cujo valor dá a exatidão da técnica . 0 erro 

relativo calculado foi obtido para os três diferentes ti_ 

pos de fertilizantes, conforme procedimento descrito no 

item A.3 do Apêndice A. A Tabela 14 mostra esses valores. 
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TABELA 14 : Desvio padrão relativo das concentrações de 

urânio nos fertilizantes c erro relativo da reta de talj^ 

bração. 

Amostras 
Desvio padrão 
relativo (1) 

MAP-F 

DAP-F 

SSP-F 

STP-F 

SSP-I 

STP-I 

Amostras 

M\P-F 

SSP-I 

STP-I 

Média das 
contagens 

19124 

18114 

18463 

Concentração* 
(ppm U) 

165,4 

159,7 

156,8 

5,4 

3,8 

5,4 

5,1 

3,8 

3,7 

Erro ** 
relativo (!>) 

10,3 

6 ,5 

4,5 

A concentração foi obtida da reta de calibraçao a par; 

tir daò contagens; 

'* O erro relativo foi obtido cm função do valor esperado 

de concentração, ou seja, 150ppb. 



O erro total da técnica que é a soma do desvio pa 

drão relativo com o erro relativo da reta de calibração, 

variou de B,20Ó a 15,7% , que e considerado excelente de çi 

44 45 44 45 

cordo com a literatura ' . Segundo estes autores ' , com 

base no erro total, a técnica pode ser dividida um três ca 

tegorias : 

1. Excelente - erro total igual ou menor que 251; 

2. Aceitável - erro total igual ou menor que 50%\ 

3. Inaceitável - erro total maior que 501. 

As Tabelas 15 e 16 mostram os resultados de conecn 

tração de urânio obtidas para os diversos tipos de fertili_ 

zantes analisados, onde os erros associados as médias são 

os erros totais dado pela técnica, ou seja, a soma do deŝ  

vio padrão relativo com o erro relativo da reta de calibríi 

ção para cada tipo de amostra de fertilizante analisada. 

A reprodutibilidade total da técnica que leva cm 

consideração cs erros provenientes de todas as etapas de 

técnica foi de 7,1B a 10,81, dependendo do tipo de amostra 

de fertilizante. 0 procedimento para o cálculo da rcprodu 

tibilidade está descrito no Apêndice D. 

Os resultados obtidos na determinação de urânio 

nos resíduos resultantes da filtragem das soluções de fc_r 
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TAIíHLA 15 : Valores de concentração de urânio obtidos expc 

rimcntalmcntc nos fertilizantes de Tapira-MCI (FOSFf-RTILJ c 

suas respectivas médias experimentais. 

. . Valores experimentais* Médias** Amostras , „.,,-> , rn (ppm U) (ppm U) 

10.4 - 1,5 

10.5 - 1,5 

MAP-F -' 11,0 - 1 ,5 11,1-2,0 

11,5-1,5 

12,0 - 1,5 

+ 
32,2 - 2,5 

32,5 - 2,5 

DAP-F 33,9-2,6 3 5 - 5 

36,8 - 2,7 

37,5 - 2,8 

23,2 - 2,3 

SSP-F 23'6 ~ 2'3 24 -
23,9 - 2,3 

+ 
25,8 - 2,4 

28,5 - 2,6 

STP-F 28'6 " 2'6 30- 3 
29,3 - 2,6 
31,9 - 2,7 

* Com erros associados já incluindo os valores de t de 

Student, num nível de confiança de 95"; 

** Com erro total fornecido pela técnica. 



TABELA 16 : Valores da concentração de urânio obtidos exp£ 

rimentalmente nos fertilizantes de Araxã-MG (ARAFÜRTTL) e 

suas respectivas médias experimentais. 

. . Valores experimentais* Médias** 
A m 0 S t r a S (ppm U) (ppm U) 

86,0 - 6,7 

96,6 - 7,2 

SSP-I 97,8 - 7,4 96 - 10 

99,8 - 7,5 

100,9 - 7,5 

87,6 - 6,6 

95,4 - 7,2 

STP-I 99,9 - 7,6 100 - 8 

106,4 - 7,8 

108,9 - 7,9 

* Com erros associados jã incluindo os valores de t de 

Student, num nível de confiança de 951; 

** Com erro total fornecido pela técnica. 



tilizantcs, pelo método de análise por ativação com nêu 

trons epitérmicos, realizada pelo Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, estão dispostos na Tabela 17. Po 

de-se observar comparando-se com as Tabela 15 e 16, que as 

concentrações de urânio nos resíduos estão dentro dos erros 

calculados para as concentrações de urânio nos diversos 

tipos de amostras de fertilizantes. 

3.5 - Utilização de soluções de HNO, para construção da 

reta de calibvação 

Com a finalidade de demonstrar a aplicação prática 

da técnica de registro de traços de fragmentos de fissão, 

verificou-se a viabilidade de utilização de soluções de 

UNO, para a construção da reta de calibraçao objetivando a 

eliminação do uso de padrões, para a determinação das con 

contrações de urânio nas amostras de fertilizantes fosfatei 

dos. 

Inicialmente preparou-se soluções de UNO- com con 

centraçÕes de 30, 60, 90,120,150,180 e ZlOppb de urânio em 

balões de lOOml, diluindo-sc respectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 

6 e 7ml de solução padrão de nitrato de uranilo, monitora_ 

das com soluções de 100ppb de urânio. 

Estas soluções foram divididas cm dois grupos para 

as irradiações, com o objetivo de minimizar o erro estatís 

tico associado as contagens. As soluções de 30 a 120ppb fo 

ram irradiadas durante 10 minutos c as demais por ." minu 
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TABELA 17 : Concentração de urânio nos resíduos da solubj_ 

lização das amostras de fertilizantes obtidas pelo Institu 

to de Pesquisas Energéticas e Nucleares*. 

Resid 

MAP-F 

DAP-F 

STP-F 

SSP-F 

STP-I 

SSP-I 

luos Massa de u r â n i o Concentração de urânio 
(yg) (ppm) 

0,330 0..17 

0,649 0,33 

0..281 0,14 

2,005 1.00 

0.324 0,16 

1,742 0,87 

*IPE> * Boletim de Análises n918 - 001/83 
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tos. 

Os resultados obtidos para os dctectores das solu 

ções de HNO, já normalizados, encontram-se dispostos na Ta 

bela 18. 

Ajustou-se os pontos obtidos pelo método dos mfnj, 

mos quadrados, para obtenção da reta de calibraçao, segun 

do procedimento descrito no item C l do Apêndice C. 

A linearidade do conjunto de valores experimentais 

foi verificada, utilizando-se a estimativa do coeficiente 

- 42 de correlação , cujo valor foi de r = 0,999. Em seguida 

- 42 calculou-se os coeficientes da reta de calibraçao , com 

os respectivos erros associados e plotou-se a reta de calî  

bração da Figura 13 : 

T = aX + b (8) 

a = 122 ,5-1,6 

b = -108,1 - 148,7 

Realizou-se o mesmo teste feito para a reta do pí[ 

drão IPT, com objetivo de verificar se o meio de irradia 

ção dos diversos tipos de amostras de fertilizantes c bem 

simulado pelas soluções de nitrato de uraniIo. Isto foi 

feito segundo procedimento do item A.2 do Apêndice A. 



TABELA 18 : Contagens líquidas normalizadas das soluções 

de nitrato de uranilo para a construção da reta de cali. 

tração. 

Soluções Concentraç 
(ppb U) 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

ao Contagens líquidas 
normal iz idas 

3122 

7719 

10963 

14584 

18178 

22250 

25331 

Nitrato de uranilo 



25000 

IS000 

5 0 0 0 

Contagens líquidas 
Normoliiodas 

{ - resultados experimento!» 
— reto ajustado 

Ts o x t b 

os 122.5 11.6 

bs-108.1*148.7 

3 0 60 90 120 150 180 210 concentração de urânio (ppb) 

Figura 13 : Reta de calibração de soluções de nitrato de uranilo - contagens líquidas noi 

zadas em função das concentrações de urânio nas soluções. 



Comparou-se as médias obtidas para as contamina^ 

ções de 150ppb do MAP-F, SSP-I com a média obtida para uma 

solução de HNO.. de 150ppb de urânio, constantes da Tab£ 

Ia 19. 

Determinou-se também os erros relativos desta nova 

reta de calibração, para os 3 diferentes tipos de amo£ 

trás, MAP-F, SSP-I e STP-I, conforme o item A.3 do Apênd_i 

ce A. Os resultados dos testes realizados constam da Tabê  

Ia 20. 

Dessa maneira, concluiu-se que num nível de confi_ 

anca de 95% os meios de irradiação dos fertilizantes e da 

solução de HNO,, são semelhantes, segundo o item A. 2 do A 

pêndice A. 
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TABI-LA 19 : Diferenças de contagens entre soluções de fc£ 

tilizantcs com e sem contaminação adicional de urânio c 

contagens referentes as soluções de nitrato 1c uranilo de 

ISOppb de urânio. 

,, , T j- Diferenças 
Soluções Irradiações „„,m.,n,L„ normalizadas 

Nitrato de 1 18178 

Uranilo 2 17756 

Médias 

MAP-F ! 1 9 7 5 6 19124 
2 18493 

SSP-I 2 1 8 0 2 2 18463 
2 18903 

STP-I 1 18857 l g l l 4 

2 17371 

17967 
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TABELA 20 : Influencia dos diversos tipos de fertilizantes 

no meio de irradiação e erro relativo da reta de ealib™ 

ção de nitrato de uranilo. 

S2MAP-F = 7 9 7 5 8 5 

S2SSP-I
 = 388081 

S 2
S T p _ j = 11.04098 

2 
S NITRATO = 89042 

FMAP-F 

FSSP-I 

F r STP-I 

— 

= 

= 

8,95 

12 ,40 

4 ,36 

F 0 , 9 5 ( l , l ) = 6 4 7 ' 8 

SMAP-F 

S SSP-I 

SSTP-I 

= 

= 

Amostras 

MAP-F 

SSP-1 

STP-I 

666 

488 

772 

t 0 , 9 5 (2) 

Média das 
c o n t a g e n s 

19124 

18114 

18463 

SlAP-F 

t SSP- I 

t STP-I 

= 4 , 3 

Concent ração* 
(ppm LI) 

157,0 

151,6 

148,8 

1 

1 

0 

,74 

,02 

J 9 

Er ro ** 
r e l a t i v o ( ! ) 

4 ,70 

1 ,07 

0 ,80 

* A concentração foi obtida da reta de calibraçao a p«i£ 

tir das médias das contagens; 

** 0 erro relativo foi obtido em função do valor esperado 

para a concentração, ou seja, 150ppb. 



CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em virtude da dificuldade de se conhecer as ori 

gens dos subprodutos como, por exemplo, os ácidos sulfúrj_ 

co e fosfõrico, que entram na fabricação dos diversos ti_ 

pos de fertilizantess fosfatados, bem como as origens das 

matérias-primas para a produção desses subprodutos, uma a 

nálise quantitativa mais efetiva com relação às concentni 

ções de urânio encontradas se tornam bastante difíceis ou 

até impossíveis. Este fato foi também observado por 

GUIMONÜ2'7, em alguns trabalhos. 

Entretanto, algumas observações podem ser feitas a 

partir dos resultados apresentados no capítulo III. Há re 

1 2 7 
gistro na literatura ' ' que o superfosfato triplo STP 

tem em geral quantidades de urânio da ordem ou na maioria 

dos casos superiores aos superfosfatados simples SSP, o 

bservando-se este fato nos resultados obtido*- Obtcve-se p£ 

ra o superfosfatado simples produzido com a rocha fosfá"tj_ 

ca de Arixã-M.G. (ARAFCRTIL), denominado SSP-I c para o su 

perfosfatado triplo, denominado STP-I, obtido com a mesma 

Tocha fosfãtica, respectivamente, 96 - lOppm c 100-8ppmdc 

urânio, que são valores equivalentes dentro do erro expc 

rimcntal. Os resultados relativos aos mesmos produtos fos> 

89 



fãticos fabricados com rocha fosfatica de Tapira-M.d". (ÍOS 

I-ÜRTILJ, denominados SSP-F e STP-F, foram respectivamente, 

24 - 3ppm c 30 - 3ppm de urânio. Tais resultados podem ser 

de interesse para a confirmação da hipótese levantada na 

literatura. 

Ainda, com relação a tais resultados, cumpre obser̂  

var que os fertilizantes denominados SSP-I e STP-I são 

produzidos a partir da rocha fesfática da ARAFGRTIL, loc£ 

lizada em Araxá-M.G., que possui aproximadamente 150ppm de 

urânio , enquanto o SSP-F e STP-F são oriundos da rocha 

fosfatica da FOSFÉRTIL, localizada em Tapira-M.G., que con 

tem cerca de 21ppm de urânio . Daí a grande diferença en 

tre as concentrações de urânio entre os mesmos produtos, 

de origens distintas. Convém ressaltar, que o fato dos 

produtos obtidos da FOSFÉRTIL terem concentrações de uríi 

nio maiores que a própria rocha fosfatica de erigem. pode 

ser decorrente da utilização dos ácidos sulfúrico e fosfó 

rico, cujas origens c desconhecida. Provavelmente, o ácido 

fosfõrico utilizado para a produção do STP-F foi obtido de 

rochas fosfáticas com teores bem mais elevados com rcla 

çáo a própria rocha fosfatica da FOSFflRTIl, , acrescentando 

ao produto maiores quantidades desse radionucl ídoo. lista 

observação também com relação ao ácido sulfúrico, obtido 

do enxofre ou de um rejeito do processo de bcncf iciaincnto 

de rocha fosfatica, denominado, gêsso fosfatico, que ó con 

taminado pelo urânio da rocha fosfatica em quantidades si£ 

n i f í c a t ] v a s 



Alguns valores comparativos podem ser observados 

na Tabela 21, obtidos de duas fábricas de fertilizantes da 

Flórida em trabalhos independentes de GUIMON'D" c IAKVTiR 
AO 

e de rocha de origem não-especifiçada por TRIVHUI . Nesta 

mesma tabela constam os resultados encontrados neste traba 

lho. 

TABfcLA 21 : Valores comparativos de conrentraçao de urânio 

em três fábricas de fertilizantes do mundo em ppm. 

Tipo de ̂  j, ^ Ui, ^ ^ n r * CaSQ Iv^* CasQ v * „ # 

Fertxlízante 

SSP 

STP 

MAP 

DAP 

ROCHA 

H3P04 

70 

193 

183 

210 

150 

-

-

200 

160 

220 

130 

240 

64 

92 

-

-

-

156 

24 

30 

11,1 

35 

'-

-

96 

100 

-

-

-

-

* - Fábrica I e II da Florida2,7'47; 

48 
** - Fábrica denominada III, não determinada ; 

*** - Fertilizantes produzidos com rocha de Tapira-M.G.; 

**** - Fertilizantes produzidos com rocha de Araxá-M.G. 
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Dcvc-sc observar nesta tibeJa que o SSP tem teor 

de urânio inferior ao STP para o caso I , enquanto cst;i r<? 

lação é menor para o caso III. Fato semelhante pode ser 

observado com relação ao MAP e DAP, nos casos I e II, c 

nos resultados obtidos neste trabalho, casos IV e V. 

Pode-se ainda verificar a influência do ácido fos_ 

fórico (H, PCy) utilizado, uma vez que no caso II os teo 

res de urânio nos fertilizantes são bem maiores que na ro 

cha fosfatica de origem, pois o ácido fosforico utilizado 

possui teor de urânio elevado comparado a própria rocha. 

No caso I, observa-se que alguns dos fertilizantes possuem 

quantidades de urânio superiores a rocha fosfatica, prova 

velmente devido também ao teor de urânio do ácido fosfori 

co utilizado. 

Com relação ao monoamoniofosfato e ao diamoniofos-

fato, denominados MAP-F e DAP-F, respectivamente, fabricíí 

des com a rocha fosfatica da FOSFÉRTIL, sabe-se através da 

] 2 7 
literatura ' * , que o diamoniofosfato apresenta, na maijD 

ria dos casos, teores de urânio superiores ao monoamonio 

fosfato, em virtude do primeiro possuir uma porcentagem 

mais elevada de V? 0,. F.ncontrou-sc para o MAP-F cerca de 

llppm de urânio enquanto o valor obtido para o DAP-F foi 

de 35ppm de urânio. Novamente aqui, entra em discussão a 

origem do ácido fosforico que constituí ambos os produtos 

analisados. 



Desta forjna, ficou evidenciado que a origem tanto 

d.a rocha fosfática como dos ácidos sulfúrico e fosfórico 

pode influenciar na concentração de urânio dos fertilizan 

tes fosfatados deles originários, devida â contaminação 

de urânio presente nesses subprodutos. 

De uma maneira geral, ficaram evidenciadas as con 

centrações de urânio presentes nos diversos tipos de ferti. 

lizantes fosfatados, que são aplicados em grandes quantida^ 

des diretamente ao solo. Devido ao fato de que o urânio a 

outros radionuclídeos presentes em fertilizantes em geral, 

estarem sob forma química que os tornem disponíveis, logî  

ca men te causarão, a longo prazo, uma contaminação ambiental 

cumulativa nas áreas de aplicação e mesmo chegar a contanú 

nar alimentos e através destes os seres humanos. 

0 objetivo do trabalho éadeterminação do urânio, 

porém a presença do torio ficou constatada em algumas a 

mostras de fertilizantes. No caso das amostras de fertiH 

zantes produzidos com a rocha fosfática de Tapira-M.G., a 

contribuição dos traços provenientes das fissões do torio 

foi elevada devendo ser levada em consideração nos cãlcu 

los efetuados para determinação dos teores de urânio. Assim 

pode-se esperar que a quantidade de torio passa ser igual 

ou até superior aos teores de urânio encontrados nas amos_ 

trás. 

0 fato da amostra de DAP-F não ter fornecido uma 
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contribuição significativa de traços devido ao tório, nfio 

implica cm teores baixos desse radionucl ídeo cm relação 

as outras amostras de Tapira. Provavelmente o ácido fosfõ 

rico utilizado para produção do DAP-I- , acrescentou quantj_ 

dades de urânio de forma que a contribuição de traços dcv_i_ 

do ao tório tornou-se desprezível estatisticamente em pre 

sença da contribuição do urânio. 

No caso das amostras de fertilizantes produzidos 

com a rocha fosfática de Araxá-M.G., a contribuição do 

tório para o número total de traços foi desprezível. Ap£ 

sar disso, o tório pode estar presente nestas amostras em 

quantidades inferiores aos teores de urânio encontrados. 

Poderá ser interessante se verificar a quantidade 

de tório nestas amostras futuramente, para constatação deŝ  

tas hipóteses que são também levantadas na literatura, e 

que podem vir a causar maiores danos que o urânio encontrei 

do nas mesmas. 

Neste trabalho os resultados obtidos garantiram a 

viabilidade de aplicação da técnica de registro de traços 

de fragmentos de fissão para a determinação da concc-ntra 

ção de urânio em fertilizantes fosfatados. 

A viabilidade de aplicação da técnica para deter 

minação de urânio em fertilizantes fosfatados foi verifica 

da tanto através da linearidade obtida para a reta de ca 



libração quanto pela exatidão da técnica estimada na faixa 

de 4,51, a 10,3"Ó, dependendo do tipo de fertilizante anali 

sado. 

Constatou-se experimentalmente que a composição 

química das diferentes amostras de fertilizantes fosfat£ 

dos não interferiram no meio de irradiação, podendo consj_ 

derar-se as amostras como tendo meios de irradiação seme 

lhantes , o que permitiu desprezar-se a pequena variação 

nas composições químicas de cada um dos tipos de fértil^ 

zantes fosfatados. 

Dessa forma foi alcançado o objetivo principal deŝ  

te trabalho ou seja, determinar as concentrações de urânio 

em fertilizantes fosfatados cujas concentrações variaram 

de llppm a lOOppm. A precisão dos resultados obtidos para 

a determinação de concentração de urânio em tais amostras 

variou de 3,7 a 5,4 "a, de acordo com o tipo de fertilizan 

te sob analise. 

Neste trabalho a estimativa para o erro total da 

técnica empregada se situou na faixa de 8,2' a 15,7 %, con 

43 
siderado excelente de acordo com Mc FARUKN' c outros '. Sc 

gundo estes autores, o erro total obtido cm analises quan 

titativas pode ser dividido em três categorias : excelente, 

para um erro lotai menor que 25", aceitável, para um erro 

total menor que 50» c inaceitável, para um erro total maior 

que 50». 0 erro total c obtido através da soma da precisão 
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dos resultados cora a exatidão da técnica empregada na 

obtenção desses resultados. 

Entretanto, o erro total da técnica poderia ter 

sido menor se as quantidades de amostras de fertilizantes 

solubilizadas, cerca de 2g, também fossem menores, porque 

a influência dos elementos absorvedores ou espalhadores de 

neutrons presentes nas amostras, se tornaria desse modo 

também menor. Para tanto, os tempos de irradiação deveriam 

ser maiores, compatíveis com as concentrações de urânio 

das soluções de fertilizantes fosfatados. Há ainda o fato 

da reta de calibração obtida por meio da solubilização de 

um padrão de concentrado de rocha fosfatica, que c a mate 

ria-prima de produção dos fertilizantes fosfatados, simu 

lar quase que totalmente o meio de irradiação das soluções 

de fertilizantes, melhorando portanto o erro total da 

técnica. 

A influência da utilização de fertilizantes fosfa 

tados no meio ambiente já foi estudada por alguns au?o 
1 1 1 A 1 1 AT* 

res ' ' ' ' ' t porém não se obteve uma conclusão precj^ 

sa sobre os efeitos no solo e água, provenientes da sua u 

tilização. Com relação a ingestão de alimentos contaminei 

dos alguns autores, como M.T.RYAN and S.J.COTTER e M.E. 

COUTO concluíram que os resultados estão abaixo dos nĵ  

veis máximos permissíveis. Estes trabalhos foram feitos 

para estudos de casos muito específicos e não podem ser 

generalizados, necessitando-se fazer um estudo bem mais a 



97 

profundado como, em parte, realizou KOYALIiVSKII , mostraii 

do que a taxa de absorção de urânio pelos vegetais tende a 

se estabilizar a medida que a quantidade de urânio no solo 

aumenta. 

A técnica de registro de traços de fragmentos de 

fisslo, por sua simplicidade de operação e alta sensibil^ 

dado, forneceu resultados experimentais razoavelmente 

precisos sobre a presença de urânio nos fertilizantes foŝ  

fatados. Por ser viável sua utilização neste tipo de estu 

do, uma extensão poderia ser feita para os demais tipos de 

fertilizantes, já que como no caso das amostras analisadas 

neste trabalho os meios de irradiação não influíram nos rc 

sultados, ê razoável esperar que os demais tipos de ferti_ 

lizantes provavelmente não os modificarão. 

Dessa forma, um estudo mais aprofundado sobre os 

fertilizantes e sua utilização pode ser realizado, fazen 

do-se análises em amostras específicas de fertilizantes a 

plicadas em determinadas áreas c em vegetais ali cultiva 

dos. Estes vegetais podem ser considerados de grande impor 

tância num levantamento de condições ambientais, uma vez 

que formam a maior fonte de minerais c, portanto urânio, 

para os seres humanos. 

Um estudo deste tipo poderia prever para o *futM 

ro o nível de contaminação cumulativa dessas áreas, con 

cluindo-se sobre os tipos de culturas que poderiam ser ali 
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processadas ou se estariam estas areas condenadas para 

tal fim. 

Quanto aos valores encontrados para as concentra 

ções de urânio nos fertilizantes analisados, os resultados 

não são representativos a ponto de se fazer qualquer tipe 

de estimativa mais geral, em virtude da procedência exata 

dos materiais básicos que compõem os fertilizantes não 

ser conhecida e ainda ao fato de não se ter obedecido ne 

nhuma técnica de amostragem para a coleta das amostras. 

Estas foram obtidas aleatoriamente das minas das próprias 

fábricas e, em alguns casos, de exemplares de laboratório. 

Além disso, seria necessário um levantamento da 

concentração de urânio em outros fertilizantes fabricados 

a partir das demais rochas fosfáticas nacionais, que têm 

diferentes concentrações de urânio. Desta forma, os fert_i 

lizantes produzidos no Brasil poderiam ser divididos cm vá 

rios grupos com relação aos teores de urânio, que dependem 

da origem da rocha fosfãtica e um estudo mais profundo so 

bre o impacto ambiental produzido por sua utilização se 

tornari a vi avel. 

Posteriormente, procurou-se também verificar a viri 

bilidade da utilização de soluções de nitrato de uranilo, 

para levantamento da reta de calibração com o objetivo de 

eliminar a necessidade do uso de padrões. A reta mostrad:i 

na Figura 13 forneceu resultados satisfatórios, com erros 



xelatiyos de 4,7$, 1,07$ e 0,8$ respectivamente para as 

amostras de MAP (e DAP), STP e SSP. 

Assim sendo, constatou-se que uma reta de nitrato 

de uranilo provavelmente poderá substituir a reta de p£ 

drão ÍPT, para a determinação dos teores de urânio em solu 

ções de fertilizantes fosfatados, eliminando-se dessa fojr 

ma a necessidade de padrões fosfáticos. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

Com base nos testes realizados e resultados obti 

dos, concluiu-se que : 

1. A técnica de traços de Tissão c viável para o 

estudo das concentrações de urânio na indústria de fértilj 

zantcs fosfatados; 

2. Os resultados das análises realizadas neste tra 

balho estão entre llppm e lOOppm c são precisos na faixa 

de 8,2?« a 15,71, dependendo do tipo de fertilizante- mas 

não devem ser considerados representativos para toda a in 

dustria de fertilizantes do país; 

3. 0 uso da técnica de traços de fissão pode, cn 

tretanto, ser estendido a um estudo mais completo da redi_s 

tribuiçao de urânio pela indústria de fertilizantes fosfa 

tados, desde que sejam conhecidas as origens de todos os 

subprodutos utilizados na fabricação dos fertilizantes; 

4. Um estudo específico sobre a utilização de um 

determinado tipo de fertilizante poderá ser feito, anali 

sando-sc através desta técnica a sua concentração de urâ̂  

nío bem como a concentração de urânio dos produtos vege 
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tais ali cultivados. Deve-se ressaltar que tal solo prov£ 

velmente já tem urânio distribuído, devido a utilização 

anterior de fertilizantes; 

5. Aplicações em grandes quantidades de fertilizan 

tes geram aplicações não intencionais de urânio de modo eu 

mulativo no solo e, sendo assim, um estudo especifico como 

descrito acima pode tornar-se necessário no futuro. 

6. A possibilidade da utilização de uma reta de 

calibraçao construída â partir de soluções de nitrato de u 

ranilo foi verificada, sendo que o erro relativo da mesma 

variou na faixa de 0,8$ a 4,7$, dependendo do tipo de fer; 

tilizante analisado; 

7. Ficou evidenciada também a presença de torio em 

algumas das amostras analisadas, podendo estar presente 

em quantidades até" maiores que os valores encontrados para 

o urânio. Dessa forma, um estudo sobre o tõrio pode ser in 

teressante para constatação desta hipótese; 

8. 0 ataque químico utilizado na solubilização das 

amostras mostrou-se bastante eficiente, garantindo a extr^ 

ção total do urânio contido nas amostras, conforme a aná"l_i. 

se de resíduos da solubilização, feita pelo IPF.N e conŝ  

tante da Tabela 17; 



102 

9. Um estudo sobre a hipótese ventilada da contam^ 

nação dos ácidos sulfúrico e fosfõrico com urânio, pode 

ria num futuro ser feito também por esta técnica, para com 

plcmentaçao dos resultados obtidos neste trabalho. 



APÊNDICE A 

TESTES INICIAIS 

A.l - Influência do tipo de fertilizante nos resultados 

obtidos 

Realizou-se um teste para estudar o comportamento 

dos meios de irradiação em função dos diferentes tipos de 

amostras de fertilizantes. 

Deve ser verificado neste teste se as médias refe 

rentes as diferenças de contagens das amostras, com e sem 

contaminação de urânio, são estatisticamente equivalentes 

no nível de confiança desejado. Como este estudo c feito a 

través da análise da variância é necessário verificar-se 

antes se as variâncias dos conjuntos são iguais estatís 

ticamente, no nível de confiança desejado. 

As variâncias dos resultados obtidos para cada ti_ 
2 

po de fertilizante S. podem ser expressas da seguinte m£ 

ncira : 

ST 
í 

, l . (X. - X . . ) ' 
2 = J * *J 

Tipnr 
(9) 

onde , 

X. 
1 

representa a media aritmética das dífercn 
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ças de contagens normalizadas de cada tî  

po de fertilizante i; 

X.- = é a diferença de contagem normalizada pa 

ra o fertilizante tipo i, referente a ca_ 

da irradiação j ; 

n. --• é* o número de contagens determinadas para 

cada tipo de fertilizante i. 

Quando o número de graus de liberdade para todas 

as variãncias a serem comparadas for o mesmo, pode-se adq 

tar o critério de Cochrane, que se baseia na lei de dií> 

tribuiçao da relação entre o valor da maior variancia eii 

contrada com a soma de todas as variãncias, conforme a ex 

pressão : 

Gmáx = —^ =p =? (10) 
sl 2 K 

onde, 

Gmáx = c uir valor experimental, obtido com as 

variãncias sob análise, para compara 

ção com o valor tabelado GTAR; 

2 .» 
S = c o maior valor entre as K variãncias a max 

serem comparadas. 



Faz-se a comparação entre o valor calculado Gmáx 

e*o valor tabelado G„AR, no nível de confiança adotado. 

Nas tabelai da função G, os valores são obtidos para K« 

(n-1) graus de liberdade, onde K é o número de variancias 

a serem comparadas e (n-1) é o número de graus de liberda_ 

de de cada variancia que é" igual para todas as variancias 

sob análise. 

Se o valor calculado Gmáx for menor que o valor 

tabelado GTAR, no nível de confiança adotado, as variâncj_ 

as serão consideradas como estatisticamente iguais. 

Adota-se a notação G ,,, n-11 ' o n^ c c representa o 

nível de confiança escolhido. 

Uma vez verificada a igualdade das variancias, fi 

ca satisfeita a condição necessária para poder existir a 

comparação das médias pela análise da variancia. 

Inicia-se tal comparação calculando-se a soma dos 

quadrados entre as amostras de fertilizantes SQE, a soma 

dos quadrados dos resíduos SQR c a soma dos quadrados to 

tais SQT determinadas, respectivamente, por : 

SQE = £. T? - T2/N (11) 

SQR = Z. Z. X?. - E.T? /ni (12) 
N 1 j IJ í í v 

SQT = l . Z.X2. - T2/N (13) 



onde , 
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onde, 

é o número total de amostras irradiadas 

T. = ê a soma de todas as diferenças de conta 
í * — 

gens normalizadas do tipo de fertilizan 

te i ; 

ê a soma total de todos os T.; 

X.. = e a diferença de contagens normalizadas do 

tipo de fertilizante i, obtida na irradia^ 

çào j. 

Com esses valores obtidos acima, calcula-se : 

SE2 = SQE/m-1 (14) 

SR2 = SQR/N-m (15) 

Fcxp = Sx2/Sy2 (10) 

2 -
SE = representa uma estimativa de varianciã me 

dia entre as amostras de fertilizantes; 

2 
SR = representa uma estimativa de variancia pa 



ra os resíduos; 

m = é o número de tipos de fertilizantes analj_ 

sados no teste; 

- 2 
é a variância de maior valor entre SE e 

SR2; 

- 7 

e a variância de menor valor entre SE" e 

SR2. 

Procura-se o valor da função F tabelado, no nível 

de confiança escolhido, utilizando-se a tabela de distrj^ 

buição F segundo o critério monocaudal, com (ni-1) e (N'-m) 

graus de liberdade. 

Adota-se a 

representa o nível 

Se o valor obtido experimentalmente para Fexp for 

menor que o valor tabelado FTA» i no nível de confiança de 

sejado, pode-se concluir que as médias encontradas são _i_ 

guais e que tais amostras em análise pertencem a um mesmo 

grupo de dados. 

Os valores necessários aos cálculos estão nas Tabc 

Sx' 

sy 

notação compacta T , . v .. , onde * v c(n-l ,N-m) 

de confiança adotado. 

Ias 4,5,6. 



A.2 - Influencia do tipo de fertilizante no meio de ir 

,. - 42 
radiação 

Há" necessidade agora de realização de outro teste 

para a verificação do comportamento dos meios de irradiei 

ção entre cada um dos diferentes grupos de amostras de fer 

tilizantes e o padrão IPT. 

Segue-se o mesmo procedimento anterior na contamj. 

nação das amostras. Assim sendo utiliza-se aqui os mesmos 

resultados de contagens dos fertilizantes com e sem conta 

minação e do padrão IPT, constante das Tabelas 4,5 e 6. 

As variâncias para cada tipo de fertilizante e do 

padrão IPT são os mesmos valores obtidos anteriormente a 

traves da expressão (9). 

Agora faz-se a comparação entre a média obtida pâ  

ra cada tipo de fertilizante, com a média do padrão IPT 

contaminado com 150ppb de urânio. 

Para tal comparação é necessário, como no item 

A.l, verificar se as variâncias calculadas para cada tj_ 

po de fertilizante e para as soluções padrões IPT são esta 

tisticamente iguais, no nível de confiança desejado, pelo 

teste F bicaudal. 
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Os valores de FTAR são encontrados em tabelas onde; 

na primeira linha, estão os valores de f. que representam 

o número de graus de liberdade da variância de maior valor 

e na primeira coluna a esquerda, os valores de f2 que r£ 

presentam o número de graus de liberdade da outra variân 

cia. Para aplicação do teste F na comparação de duas vari 

âncias, deve ser colocada no numerador, a variância de 

maior valor, uma vez que o valor da função F é" sempre maior 

ou igual a unidade. 

Obtem-se o valor de F experimental Fexp- para o 

tipo de fertilizante i, através da expressão. 

Sx2 

Fexp. - — i (17) 
S"i 

onde , 

2 
Sx? e a variância de maior valor entre o ferti 

1 

lizante i e o padrão IPT; 

2 -
Sy. = é" a variância de menor valor entre o ferti 

í 

lizante i e o padrão IPT. 

Uma vez obtidos os valores de Fexp. , faz-se a com 

paração dos mesmos com o valor tabelado F T AB»
 n o nível de 

confiança adotado, segundo o critério bicaudal, com f, e 

f2 graus de liberdade. 



As variancias serão consideradas estatisticamente 

iguais, no nível de confiança desejado, caso a relação a 

baixo seja verdadeira : 

FexPi < F T A B 

Se, constatada essa igualdade das variâncias, cal̂  
-2 

cula-se a variancia ponderada S por meio da expressão : 

(n-1) S^ • (n+1) Sp 

s2 = i_ _ „ — * (18) 
n+m-2 ' 

onde, 

n c o número de contagens determinadas para 

o fertilizante tipo i contamina Io com LSOppb 

de urânio; 

m = c o número de contagens determinadas para 

as soluções de padrão IPT contaminadas com 

150ppb de urânio; 

2 S. = c a variancia dos resultados obtidos para 
í 

o fertilizante tipo i contaminado com 

150ppb de urânio; 

2 S p = variancia dos resultados obtidos para as 
P 

soluções de padrão IPT contaminadas com 

150ppb de urânio. 



Dessa forma, entra-se na relação (19) abaixo, obten 

do-se o valor experimental texp. para o fertilizante tipo 

i, que será comparado ao valor tabelado, no nível de signj^ 

ficância adotado. 

texp. = -I Xi _" Xp I /f (19) 

onde, 

X. = é a média aritmética obtida para o fertili 
í v — 

zante tipo i, contaminado com 150ppb de u 

rânio; 

Xp = é a média aritmética obtida para as solu 

ções de padrão IPT contaminadas com ISOppb 

. .. de urânio; 

n = é o número de contagens determinadas para 

o fertilizante tipo i contaminado coml50ppb 

de urânio; 

S - é o desvio padrão. 

Compara-se agora os valores de texp. calculados 

experimentalmente, com o valor tabelado tTAg. no nível de 

confiança desejado, segundo o critério bícaudal, com (m+ 

n-2) graus de liberdade. 



A.3 - Erro relativo e desvio padrão relativo 

0 erro relativo, cujo valor dá exatidão da Técnica, 

pode ser obtido irradiando-se padrões de fertilizantes 

com teores de urânio conhecidos, e obtendo-sc através da 

reta de calibração o teor de urânio dado pela técnica 

Como não havia padrões de fertilizantes obteve-se 

apenas uma estimativa de erro relativo E, para cada um 
i 

dos três tipos de fertilizantes contaminados com 150ppb de 

urânio, ou sejam, MAP-F, SSP-I c STP-I . 

Com os valores referentes às médias das diferenças 

entre as contagens das soluções de fertilizantes, com e 

sem contaminação de urânio, constantes da Tabela 6, cn 

trou-se na equação da reta de calibração, obtendo-se os 

respectivos valores de concentração de urânio. 0 erro rel̂ a 

tivo E foi então estimado para cada tipo de fertilizar^ 
i 

te, pela expressão : 

,Ve - Vc.| 
Er = Ve~ x 10(n (20) 

i 

onde , 

Ve = c o valor esperado para a concentração do 

fertilizante, ou seja, c a contaminação de 

150ppb de urânio; 
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Vc. = e o valor obtido da reta de calibrarão pa 

ra a media das contagens obtidas para a 

contaminação de 150ppb de urânio do fert_i. 

lizantes tipo i. 

0 desvio padrão relativo S e obtido através da 

relação entre o erro associado as concentrações S e as 
í 

respectivas concentrações de urânio, para cada tipo de fe£ 

- 38 4 0 
tilizante i, X., através da expressão ' : 

S 
x. 

S = - ^ x 1001 (21) 
ri X 

Esses valores constam da Tabela 14 do capítulo 

III, 

0 erro total da técnica e obtido pela somado erro 

relativo com o desvio padrão relativo. Deve-se ressaltar 

que para tais cálculos jã estão incluídos no desvio píi 

drão relativo os valores de t de Student tabelados 



APÊNDICE B 

INFLUENCIA DO TÕRIO NOS RESULTADOS 

A análise da influência do torio nos resultados ê 

obtida fazendo-se irradiações ic amostras e padrões, com 

e sem revestimento de cãdmio. 

A relação entre os traços provenientes das fissões 

235 238 - -
do U e U do padrão de nitrato de uranilo ê dada pela 

expressão : 

M ^ - ^ + 1 C22) 
Vc M238 

onde, 

M = representa o número de traços totais norma se r > _ 

lizados referentes ao detector da solução 

padrão irradiada sem revestimento de cãdmio, 

235 238 correspondente as fissões do U e " U; 

M = representa o número de traços totais norma 

lizados referentes ao detector da solução pa 

drão irradiada com revestimento de cãdmio, 

238 
correspondendo as fissões do U; 
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M-,,̂  = representa a contribuição das fissões do 

235 
U no numero total de traços no detector 

padrão; 

M_,fi - representa a contribuição das fissões do 

238 
U no numero total de traços no detector 

padrão. 

A relação entre os traços provenientes das fissões 
2 3 5 2 3 8 2 3 2 

do U, U e Th, das soluções de fertilizantes é da 

da pela expressão : 

\ A A A 
se _ *235 + 238 * ^232 r?,. 

A ~ A A K í : > ) 
cc A238 + A232 

onde, 

A = representa o número de traços totais norma se ' ^ — 

lizados referentes ao detector da solução 

de fertilizante irradiada sem revestimento 

de cádmio, correspondendo as fissões do "U, 
238,. 232... U e In; 

A = representa o numero de traços totais norma 
cc * * — 

lizados referentes ao detector da solução 
de fertilizante irradiada com revestimento 

- 23 8 
de cãdmio, correspondendo as fissões ' II c 
232,,,, 
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A232 ,A238,A235 ~ representam as contribuições das 

... - , 232», 238.. 235,, fissões do Th, U e U, 

respectivamente, no número total 

de traços ia solução de fertiH 

zante, já normalizadas-

Como se está" trabalhando com urânio natural cuja 

composição isotõpica é, em geral, constante, pode-se escre 

ver a seguinte expressão : 

M235 A235 Msc 
:1238 A238 cc 

Fazendo a substituição da equação (24) em (25) che 

ga-se a equação : 

M 
• • . - * £ - 1 

Asc Mcc 
Acc Acc 

já que A c c • A 2 3 8 + A ^ , (26) 

quando A s c = A 2 3 5 + A 2 3 g + A 2 3 2. (27) 

Rearranjando a expressão (25), vem 

M ,A A . 

A A =
 cc ( sc " ££l (28) 

A238 M - M V J 

sc cc 
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Para a obtenção do número de traços totais relativos 

as fissões somente do torio, substitui-se a expressão 

(28) cm (27), obtendo-se a relação : 

M ,A - A . 
A = A - c c ( s c c c) (?Q) 
A232 cc M - M u y j 

SC CC 

0 critério estabelecido para que o parâmetro A?~? 

tenha significado estatístico é que seu valor iguale ou 

supere três vezes o valor do erro associado a A,,-0, isto 
2.58 

é, Sr. ^, que pode ser expresso da seguinte maneira : 
lA238J 

A232 í 3 S(A238)
 ( 3 0 ) 

Aplicando-se a lei de propagação de erros ao A7*fi' 

para obtenção da expressão relativa ao SrA -> obtem-se a 
lA238J 

seguinte expressão : 

S2 = f SS. ) 2 s2 + f $$ ) 2 

<A238> (Msc - Mcc ' <Acc> (Msc + Mcc 

-> Mcc fAsr" Ac-fl > -> 

SC CC 

M ,A - A - . 

(Msc - M c t )
2 '"cc' 

onde , 
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'Vê) = * 

S 2(A ) - A. 

S \ M C C ) ' M< 



APHNDICI: C 

RETA 1)1: CAL 11'> RAÇA O 

_ 4? 
C l - Ajustamento dos pontos para a reta de cal:braçao 

Inicialmente, deve-se verificar se as variáveis, 

isto é", o número de traços e concentração de urânio, estão 

correlacionadas, utilizando-se para tanto uma estimativa 

do coeficiente de correlação r, dado por : 

onde , 

r =
 n E Xi >i % ' i E yJ (J?) 

/ ] n í x^ - (í x.)2|.|n E y* - (E y . ) 2 | 

x. = representa a concentração de urânio de ca 
í 

da solução i utilizada na obtenção da reta 

de calibração; 

y. = representa as contagens normalizadas dos 

traços cor respondent cs a concentração x.; 

n = é o número de pontos da reta de calibração, 

isto c, o número de soluções padrões irra 

diadas para obtenção da reta de calibração. 
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Valores positivos de r indicam x e y variam no 

mesmo sentido, isto e, y cresce para valores crescentes 

de x e vice-versa. Valores iguais ou próximos a unidade 

indicam uma relação linear entre as variáveis x e y. 

Uma vez constatada que a melhor relação entre as 

variáveis x e y é" uma reta, pode-se fazer o ajuste dos pon 

tos experimentais obtidos, pelo método dos mínimos quadra 

dos, calculando-se os coeficientes a e b da reta de cali_ 

bração: 

y = aX + b (33) 

através das expressões : 

, _ n £ xi yi - £ xi E yi 
d _ _ 

n £ x. - (£ x.) 
í v iJ 

(34) 

2 
b = Z Xi l Y i - L Xi Z XJ Yi (35) 

n E x. - (Z x.) 

Os erros associados aos coeficientes a e b foram 

calculados aplicando-se a lei de propagação de erros nas 

expressões (34) e (35) , obtendo-se as relações : 



Entretanto, como uc rnodo geral, cm determinações 

quantitativas, uma das variáveis c afetada por erro dcspre 

zível diíMte do erro da outra, despreza-se os valores de 

ox. em presença de oy., uma vez que os valores numéricos 

da variável y são muito maiores que os valores da varia 

vcl x. 

Aplicando-se as expressões (36) e (37), respecti 

vãmente, em (34) e (35), e desprezando-se os termos em 

ox. obtem-se as expressões : 

. / nx. i,A. L. n ix. - Ex. 2 
oa = - / E ( \ * 2) oy". (3 8) 

nEx. - (Ex.) 
í í 

/ Ex. - x. Ex. 7 7 
ob = - / E ( i-?

 l- 1
r)~ ayf (39) 

nEx. - (Ex.T 1 

C.2 - Krro associado as concentrações de urânio 42 

0 erro associado as concentrações de urânio c 

tambcm obtido através da lei da propagação de erros aplica 

da na expressão (33), rearrinjad;i da forma : 

X = ~--- (4 0) 

onde T r e p r e s e n t a o número de t r a ç o s l í q u i d o n o r m a l i z a d o , 

i s t o é : 

T . K.TR . { í - T w - A 2 J 2 (41) 
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onde, 

K = e o fator corretivo de concentração dos mo 

nitores; 

TR = ê a contagem obtida no detector da solução 

monitora, tomada como referência. Neste tr£ 

;> balho utilizou-se TR = 11283; 

T. = e a contagem obtida no detector da solução 

de fertilizante ; 

T M = é a contagem obtida no detector de solução 

monitora correspondente â T.; 

TR, - é a contagem normalizada correspondente a 

radiação de fundo; 

A~,.,= é a contagem normalizada relativa às fi£ 

232 soes do Th na solução de fertilizante. 

Aplicando-se a lei da propagação de erros na ex 

pressão (40 ) , vem : 

2 
S2X = X ( S2T + (—-•) S2a ) (42) 

z a 

Obtém-se o erro associado ao número de traços ljf 

quidos T, aplicando-se novamente a lei de propagação de 
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erros, agora na expressão Í4 1J onde o fator corretivo K 

e" uma constante para cada grupo de amostras de fertilizai! 

tes c padrões, que ajusta a concentração dos diversos mo 

nitores à concentração do monitor de referência. £ expreí» 

sa da forma abaixo : 

M 

Ki = ̂ -i (43) 

onde , 

Ki = 5 o fator corretivo de concentração para 

cada grupo de fertilizantes i, ou padrões; 

C., = e a concentração dos monitore? referentes 
M. 
l 

ao grupo de fertilizantes i, ou padrões 

C\ ÍD
 = c a c o n c e n t r a ç ã o do moni tor tomado como rc 

ferência. Neste trabalho C,„, = lOOppb de u 
MR ' 

rânio. 

0 erro associado ao fator K c muito pequeno. da 
_ o 

ordem de 10 e depende dos erros associados às concentra 

ções dos monitores das amostras c de referencia c, estes 

dos erros associados aos volumes utilizados paia obtenção 

dessas concentrações. Portanto o termo referente a esse fa 

tor (—~ )".S " nao c considerado nos cálculos subse 
'M K 

quentes. Dessa forma obtem-sc a expressão seguinte : 



S2
T - C ' V S2T + ( ' R ) 2 S2T. + 

V R *M A 

+ (
K • TA ' \ 2 S \ • S2TRp • S

2A232 (44) 

onde, 

s2lR = TR 

S2T. = T. A A 

S T T 

0 erro associado a contagem da radiação de fundo 

é obtido analogamente, porem utilizando-se a expressão de 

normalização dos traços obtidos para a radiação de fundo, 

descrita abaixo : 

T R F - K.TR. ]l (45) 

onde , 

T R F = e o número de traços normalizados referentes 

à radiação de fundo; 

T. = é a contagem obtida no detector de solução 

de HN03 1:10; 



T_ = e a contagem obtida no detector da solução 

monitora correspondente ã T.. 

Tem-se, dessa maneira, desprczando-se o termo ref£ 

rente a propagação de erros do parâmetro K : 

7 1 2 ? R ? ? 
S \ F - H^ S V f-T '̂ ST1 * 

If T T 
I R 7 2 

+ ( * R ^ S % (46) 
T 

2 

onde , 

7 
S T = T & 1 3 

7 
S T = T a ' 2 2 

0 número de traços referentes as fissões do tó 

rio-232 são obtidos da equação (26), transcrita abaixo : 

A232 = Acc " A238 ( 4 7 ) 

Aplicando-se a lei de propagação de erros nesta ê  

quação chega-se a : 

s2A = s2A + ^ A ( 4 8 ) 

A232 Ac.c A238 

onde o erro associado ao A~,0 c obtido da expressão (31). 
L .>o 



O erro associado as contagens obtidas nas irradia 

- 2 -
ções com revestimento de cadmio S . 5 obtido analogamen 

cc 
te aos cálculos anteriores, mas agoTa uti li?.ando-sc a c_x 

pressão de normalização : 

Acc • K T R • íjj,. <49> 

onde, 

Tp = é* a contagem nos detectores das soluções de 

fertilizantes irradiadas com revestimento 

de cádmio; 

TMf, = é a contagem nos detectores das soluções mo 
MC 

nitoras, referentes a Tf. 

de modo que, desprezando-se o termo relativo a propagação 

de erros do parâmetro K, tem-se : 

2 r 2 2 n ? ~> 
S\ = ( Y - V SZT + fer-V S-T + 

cc *MC K JMC l' 

* ££^)2 s\c (so) 
1 MC 



A pr. Ni vi cr. D 

RliPRODUTILIDADl: TOTAL DA TflCNICA 

A reproduti1 idade total da técnica para cada tipo 

de fertilizante leva em consideração os erros provenicn 

tes de todas as etapas da técnica, que abrangem irradia 

çao, revelação e contagem 

Calcula-se a média aritmética X das m contagens 

experimentais obtidas para caá.i tipo cie fertilizante, on 

de : 

m 
i i: x. 

X = - .. . i (51) 
m ] = J 

Riu seguida, utilizando-se a expressão abaixo, cal 

cula-se o desvio padrão S.. das m contagens experimentais : 

• s x • / — T H <«> 

Obtido o desvio padrão das m contagens, calcula-se 

em seguida o desvio padrão da média S_ das m contagens ex 
X 

per imentais, onde : 

SX S_ *_£.. (53J 
X / m 
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De posse desses dados determina-se o valor de t da 

distribuição de Student para f graus de liberdade c nível 

de confiança c, t , £. Neste caso, f = m-1. 

Finalmente calcula-se a reprodutibil idade perceii 

tual R, determinada pela relação : 

R = -£ií—i x 100* (54) 
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117-119 (1977). 



38 - P.B. Price and R.M. Walker, Chemical etching of 

charged particle tracks, J.Appl. Phys, _3_3 ,34 07-3412 

(1962). 

39 - P.B. Price and R.M. Walker, A simple method of 

measuring low uranium concentration in natural 

crystals, Apll. Phys, Letters^, 23 (1963). 

40 - W.G. Cross and L. Tommasino, A rapid reading 

technique for nuclear particle damage tracks in 

thin foils, Rad. Eff, S, 85-89 (1970). 

41 - H.A. Khan, An important precaution in the etching 

of solid state nuclear track detectors, Nucl. Inst, 

and Mcth, 109, 515 (1973). 

42 - L.T. Atalla, Interpretação Quantitativa de Resulta, 

dos Experimentais, Informação IEA-60, São Paulo, 1978. 

4 3 - E.F. Mc Farren, R.J. Lishka and J.II.Parker, Criterion 

for judging acceptability of analitical methods, 

Anal. Chem, fi_2, 358 (1970). 

44 - J. Goldembcrg, Física Geral e Experimental, Compa 

nhia Editora Nacional, São Paulo, 1970. 

45 - Hasl - 300, Procedures Manual, Health and Safety 

Laboratory, USAEC, Sr-01-03, U-03-01, 1972. 



136 

D.O. Cardoso, Determinação da Concent ração de Urâ;: i o 

no Minério de Apatita pela Técnica dc Re gj_ s t r o d e 

Traços de Fissão, Instituto Militar de F.ngcnha r ia , 

Rio de Janeiro, 1983. 

J.E. Lawvcr, Distribuion of Nonphosphorous 

Constituents in Raw Material Production, Oral 

Presentation at Worshop on Phosphate Rock Accessory 

Minerals, Comittee on Accessory Elements, National 

Academy of Sciences, Washington D.C., 1977. 

R.N. Trivedi and V. Pachaiyappan, Pollution ControJ. 

Recovery of Uranium from Phosphate Fertilizer Industry, 

The Fertilizer Association of India, New Delhi. 

A.L. Kovalevskii, Absortion of natural radioactive 

elements by plants, Chem. Abstr, 7_0, 65343 d (1969). 



Tese apresentada por : 

I 

X v^e^-Hi o», 
ANTONIO (CARLOS "S3LVA DA ROCHA 

e aprovadas p e l o S r s . : 

ANSI:LMO SALLES TÀSC!fOA, Ph.D. 

^ HAY D PT u. ENG. 

OLÇ/V YAJm'NOVTfCH MAFRA GUIDICINI, ÍTZc. 

RUDNEI KARAM-MQRAL-Kr/ M. t>? 


