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SUMARIO

Neste trahuliw-, tstudou-se ;j viabilidade da ;i

plicação da técnica do registro de traços de fragmentos de

fissão, na obtenção das concentrações de urânio das etapas

do benef iciamento da rocha fosfática da Companhia Arafcir

til, localizada em Araxá, Minas Gerais.

*

Adotou-se o método em solução ("Ket Method"), u

tilizando-se como detector um policarbonato. com 10-m de

espessura, fabricado pela Bayer sob o nome comercial de

Makrofol KG.

Pela reta de ealibração obtida, conseguiu-se de

terminar concentrações de urânio, no intervalo de 21 a 212

ug U/l em soluções de amostras, com um erro total variando

entre 8° a 14,7*. respectivamente.

A determinação de urânio nas etapas de bcncl*j_

ciumento da rocha fosfática c de considerável interesse pa

ra o controle do meio ambiento nas instalações da AralVr

til. em áreas próximas ?i fábrica e nos locais onde serão

utilizados esses produtos.

De uma maneira geral, pode-se di/.er que o melo

do foi bastante corivou ionf e aos objetivos pivt eiul idos.



ABSTRACT

The feasibility of using the fission-track

registration technique to determine the uranium content

in the phosphate rock beneficiation steps carried on by

Companhia Arafertil, Araxã, Minas Gerais, Brasil is studied.

This determination is of considerable interest

to hte environmental control of the Arafertil installations

as well as of its surroundings or of the areas where these

products will be used.

The so called wet method was adopted and a

10pmpolycarbonate foil, fabricated by Bayer under the

trade name Makrofol KG was used as detector.

From the calibration curve obtained, it was

possible to determine uranium contents in sample solutions

ranging from 21 to 212 ug U/l with an accuracy of 3 to

14.7}, respectively.

The results obtained demonstrated that the

teenhique used is appropriate to the purposes previously

aimed at.

VI
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Considerações gerais

Com base nas afirmações da F.A.0 - Food and Agriculture

Organization, em 1978, no nosso mundo havia aproximadamen

te 5 bilhões de habitantes, sendo que em torno de vinte por

cento dos mesmos vivem em estado de fome crônica. Para con

tornar tal situação, fundamentada em perspectivas secula

res de demanda, só resta à humanidade a alternativa de

tirar o máximo proveito de seu solo agricultável e isto,

sem dúvida, ê conseguido com base no uso de fertilizan

te1'2.

Há três tipos básicos de fertilizantes : os nitrogena

as potássicos e os fosfatos . No caso par

ta análise, o objeto de interesse ê o fosfato.

dos, os potássicos e os fosfatos . No caso particular des_

O fosfato, utilizado para a produção de fertilizan

tes fosfatados, ê* extraído da rocha fosfática ' ' que é

insoluvel. A rocha, na sua forma original, é* praticamente

inaproveitável, como fonte de fosfato para a agricultura.

Por esta razão, um processo de beneficiamento é necessa

rio. para a produção de produtos solúveis no solo .

Sabe-se que o fosfato tem estrutura química muito



sujeita a fenômenos de substituição iônica ' , ou seja,

um dos radicais que compõe a estrutura do fosfato pode

ser substituído por outro ou por um elemento. Como, numa

dessas substituições, pode ocorrer a troca com o urânio ,

que ê um dos principais percussores das séries radioativas

de decaimento , das quais se origina o rádio 226 e o ra

dônio 222, surge a necessidade de se estudar as implica

ções radiológi.cas decorrentes do uso de fosfato.

Muitos autores têm realizado diversos estudos, para

analisar a influência do urânio no fosfato e em seus sub-

produtos .

Uma revisão bibliográfica mostrou que a maioria dos

trabalhos refere-se ao teor de rádio 226 no fosfato, sendo

poucos os que tratam especificamente dos teores de urânio

em fosfato.

4 3
Os trabalhos de Koufman e Bliss , Guimound e Windhon ,

Ç é\ 7 ft

Paschoa e Nobrega , Guimound , Bouwer e Mcklveen ,Menzel ,
9

Ajadacic e Gnjatovic , de um modo geral, dedicam grande

atenção às implicações da redistribuição dos radionucl£

deos, originariamente presentes na rocha fosfãtica, contu

do, com a excessão àa Bouwer e Mcklveen , os autores se

preocuparam apenas com a determinação do rádio 226 c a dose

efetiva, devida a exposição proveniente deste elemento nos

diversos produtos originários do beneficiamento. Da rocha

fosfática nacional, o único trabalho encontrado na li.

teratura, é aquele de Paschoa e Nobrega , o qual



cita as medidas que o Governo Federal tonou no sentido

de controlar a contaminação ambiental, com referência espe

cífica à região de Araxá.

0 trabalho de Bower e Mcklveen , utilizando o espe£

trômetro de cintilação líquida, foi o ünico a preocupar-se

especificamente com a concentração de urânio em rocha fo£

fática, sendo a análise referente ã rocha da Flórida.

Fitlzgerald e Sensitaffar fizeram uma análise s£

melhante às anteriores, orientada para um efluente do ben£

ficiamento da rocha fosfática,o gesso fosfático, o qualé am

piamente utilizado nas indústrias cimenteira e química.

Este estudo está voltado para a análise do impacto ambien

tal, causado pela presença de gesso fosfático em materiais

de uso cotidiano, não visando aos teores de urânio e tõrio

presentes nesse produto.

Na análise de Ryan e Cotter , merece especial aten

ção a comparação feita entre os teores de urânio e tõrio,

presentes nos produtos decorrentes do beneficiamento da

rocha da Flórida. Este foi o único trabalho encontrado

na revisão bibliográfica, que fez uma análise semelhante

àquela que se pretende realizar com o material de uma indífe

tria de fosfatos nacionais.

No âmbito nacional, encontrou-se apenas um traba

lho, que se refere ao potencial poluente da rocha fosfáti^



ca nacional , contudo, rcstringindo-sc ao problema ocupa_

cional gerado pelo pó, quando do manuseio do concentrado

apatítico, sem tecer nenhum comentário sobre os aspectos

radiologicos do problema.

Por este motivo, o presente trabalho fornece uma

contribuição útil para o estudo, em termos nacionais, dos

aspectos radiologicos da indústria de fertilizantes.

Por ser este tema muito vasto, o estudo subdividiu-

se em duas fases bem distintas : a primeira, dedicada ã

determinação do teor de urânio na rocha fosfática e em

sub-produtos e a segunda ao teor de urânio em fertilizantes

propriamente ditos. Este trabalho dedica-se a 1- fase de£

te estudo.

1.2 - Rocha fosfática

Rocha fosfática ê uma rocha natural, dotada de sufi

cientes quantidades de minerais fosfatados, geralmente

fosfatos de cálcio, os quais são conhecidos como apati_

ta ' ' . 0 fosfato é um nutriente essencial para as

plantas e animais, sendo o maior constituinte das mo1écu

las chaves no processo da vida. Juntamente com o nitrogê

nio e o potássio, constitui-se em um elemento essencial ã

moderna indústria química .

Os principais minerais fosfãticos tem a estrutura

da apatita, cuja fórmula química 6 .



Ca10 (X2) CPO4)6

onde X pode ser radical hidroxila, cloreto, fluoreto ou

carbonato, quer de uma maneira individual ou de uma mane_i

ra coletiva, parcialmente ou todos juntos.

Nas apatitas, manisfestam-se fenômenos de

tuiçÕes iônicas em termos de série de misturas isomórfi

cas . Assim, o cálcio pode ser parcialmente substituído

por sódio e magnésio e, menos freqüentemente, por manga

nês, estrôncio, chumbo, círio, ítrio e urânio. Da mesma

forma, o radical PC. pode ser substituído por Ag 0-, S.

04, C04, S04 e U04.

As análises químicas de rochas fosfáticas usualmen

te. são referidas em termos de ?2 0_ ou em forma de tricá_l

cio Ca. (PC,)2, o qual é conhecido como 8.P.L. (Bone

Phosfate of line)12.

A seguir na tabela 1, mostra-se um quadro das reser
2 12vas mundiais de rochas fosfáticas '

A principal aplicação das rochas fosfáticas, até o

presente momento, é na fabricação de fertilizantes (73%

do consumo nos E.U.A.) , enquanto a restante, destina-se

a sabões e detergentes, alimentação animal, proteção de

superfícies e aplicações na indústria química.



TABELA 1 : Principais reservas mundiais de rochas fosfáticas
economicamente viáveis e extração deste produto em 1980.

PAf~ PRODÜÇSD 1980 RESERVA BÁSICA
(milhões de toneladas) (mi lhões de t o n e l a d a s )

8000

6300

44000

10000

soo
1100

700

110

800

150

20

1000

1034

Estados Unidos

Rússia

Marrocos

China

Tunísia

Jordânia

Africa do Sul

Togo

Brasil

Israel

Nauru

Argel ia

Mexico

54.4

26.1

18.8

6.7

4.6

4,2

3,3

2,9

1,0

7.0

2,1

0,5

0,3



De modo geral, os depósitos fosfãticos dividem-se

em dois grupos principais : jazidas apatíticas

ou de origem ígnea e jazidas de fosforitos ou de origem

sedimentar. Na verdade, as características das diferentes

espécies de jazidas diferem consistentemente uma das ou

trás, quer no que diz respeito ao depósito em si (forma,

comportamento, tamanho), quer quanto ã natureza e estrutu

ra cristalina dos minerais fosfãticos.

Apesar da utilização dos fertilizantes, desde o iní

cio do século XIX, cano suporte da agricultura, sua aplica^

ção efetiva no Brasil iniciou-se nos meados da década de

cinqüenta , quando entrou em funcionamento a primeira com

panhia de mineração de fosfatos do País, a Companhia Serra

na de Mineraçãc

de Jacupiranga

na de Mineração, que extrai o minério localizado na região
12,1

A partir da década de sessenta, quando, devido a es_

forços de cientistas nacionais foram obtidos novos proces

sos de beneficiamento da apatita a partir de minérios car

bonatados , as áreas de mineração começaram a ser expandi_

das. Merece citação a Paulo Abib Engenharia, por ser a

pioneira no País neste tipo de pesquisa.

Na década de setenta, o consumo de fertilizantes no

Brasil cresceu muito, devido ao incentivo governamental

ã agricultura. Entretanto, nesta época, houve no mercado

internacional um aumento sem precedentes nos preços destes

produtos. Isto fez o Governo Federal incentivar a criação



de grandes conglomerados industriais, visando a exploração

da rocha fosfática nacional. Em face deste fato,as áreas

de mineração foram expandidas, possibilitando o atual qua

dro (tabela 2) de exploração de reservas nacionais *

Atualmente, a capacidade nacional de produção de fo£

fatos (P. Oç) ultrapassa a quantidade de 1 milhão de tone

ladas1. ,

Grande parte da rocha beneficiada ê transformada em

fertilizantes. 0 impacto radiológico destes produtos fosfia

tados não ê ainda bem conhecido ' ' ' , mas sabe-se que

grandes quantidades ' até 224kg/ha são usualmente a

plicadas em culturas tais como batata, tabaco, beterraba

e outros. Muito provavelmente, estas aplicações de fert^.

lizantes resultam em contaminações não intencionais do S£

Io com urânio, tõrio e rádio. Sabe-se que os vegetais e,
18principalmente,os tuberculos são grandes absorvedores de

minerais, assim sendo alguns destes radionuclideos poderão

ser incorporados ao organismo humano, por ingestão.

Uma outra implicação radiológica ocorre devido i com

plexidade mineralógica do fosfato nacional ' ' . As ro

chás nacionais,ao serem beneficiadas, ficam com uma granulo

metria fina, gerando uma nuvem de poeira fosfática, ao re

dor das áreas de beneficiamento.

Como conseqüência das operações de benefíciamen



TABELA 2 : Principais complexos nacionais destinados a ex

tração de rocha fosfática.

Capacidade instalada ou em
Local fase de instalação

(milhões de toneladas por ano)

Tapira (MG) 8,0

Araxá (MG) 2,5

Jacupiranga (SP) 2,5

Patos de Minas (MG) 2 ,0

Ipanema (SP) 2,5

Catalão (GO) 0,5
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to , aparecera no ar grandes quantidades de aerosóis,

siveis de serem inalados pelo trabalhador. Estes aerosóis

contém alto teor de silica e dãc origem a uma enfermidade,

conhecida por silicose, a qual representa grande risco pa
- . 16ra o operário

Quando os operários sã. submetidos a um período de

trabalho longs, deve ser acrescido o risco de contaminação

interna, que se origina principalmente pela inalação do

radônio3 (222Rn, 220Rn e 2 1 9 R n ) e dos seus filhos de meia vi,

da.curta, provenientes da? cadeias de decaimento do uri

nio, tório e actínio, conforme mostra a figura 1.

226Parte do Ra, que inicialmente estava retida nas

matrizes minerais , quando se realiza a mineração,é libera

da, podendo assim, contaminar as vidas vegetal e animal,

bem como as superiícies dos rios próximos e, por migr£

ção através dos ventos,outros reservatórios em geral.

No beneficiamento do minério de fosfato, ocorre a

redistribuição do urânio, tório e filhos nos vários pro

dutos resultantes e nos efluentes deste beneficiamento. Sa

bendo-se da facilidade de assimilação destes elementos '

pela matéria orgânica, verifica-se que o processo de

mineração e beneficiamento da rocha fosfática, não pode

ser considerado um fenômeno local apenas , ficando caract£

rizada a necessidade, sob os aspectos da proteção radiolõ

gica, de se determinar as concentrações destes radionucl_í



238U - Série de Decaimento 232Th - Série de Decaimento 235U - Série de Decaimento

»V

r*-*

JO'»»
IT

» t

•.a

ta
I«?O Vi.

HZ
B«"«

«8

»." Vr.

I M.

9,8 li.

fie

Llsv
«•4

as9»
19.7 ml*

a
111 - • «

Í P *

IW<»

••*

(Tio „

I I 9 « •»••

f
kíT

•.»

«4

3.0 «i

i l l '
1 *

•

ZI2 1

IOC2»»» 1

^ si '

zoo
a

3.1»

. . .

I K

A« m

20B ^

tlllifl

I

T.I 110s Yf.

>
I SI

tS.Ckr.
•

1 ll°«\r.

1.1% y>*

L\
jTh
«•.

ÍB"»
11.7 «I

/ 1
I

(
f.?
...

in
»:

in

•

/

...

" ' I .

(•«««•I

* •

Figura I : Série radioativa natural do 2 3 8U, 2 3 5 Ue 2 3 2 Th.



12

deos na apatitae nas diversas etapas do seu bcneficiamen

to.

Com este propósito, foi escolhida a região de Araxá

para o presente estudo, por ser uma área de centros vulcjà
1 5 12nicos alcalinos * * .Os minerais radioativos estão ass£

•. 1 1 2 —

ciados à apatita ' na mencionada arta, sendo portanto

uma região de bastante interesse quanto ao aspecto radio

lógico. Para modelo de pesquisa, seguiu-se todo o processo

de beneficiamento da rocha fosfática, numa empresa local,

a Arafértil, conforme mostra o fluxograma da figura 2 e

está explicado adiante nas diversas etapas que o compõe :

Lavra - í a fase de mineração da rocha fosfatica,

na qual o teor médio de P~ 0 5 é em média de 16%.

Britagem - É a primeira fase do beneficiamento e

consiste numa moagem da rocha até uma granulometria de

16 mesh*.

Concentrado - É a etapa na qual o teor médio de P2

O, atinge 351, com uma recuperação do fosfato originaria

mente presente na rocha (índice de recuperação) da ordem

de 751. Isto é obtido através de flotação aniônica da r£

cha com ácidos, principalmente ácido sulfurico.

* mesh - malhas por polegada linear.
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Figura 2 : Fluxograraa produtivo da Arafertil
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Durante a etapa de concentração, os grãos, que tive

rem uma granulometria inferior a 35 mesh, atingem um teor

de P, 0- maior do que 401 e apresentam um índice de recupe

ração maior do que 751. Estes índices crescem a medida que

diminui a granulometria. Já os grãos que possuem granulom£

tria superior a 35 mesh atingem um teor inferior a 301, a

presentando um índice de recuperação inferior á 70*.

Quando é realizada a concentração do teor de P_ 0,..

são extraídos diversos tipos de rejeitos conforme mostra

a figura 2. Destes rejeitos, merece citação aqueles denomi_

nados depósitos em barragem, pois deles ê extraído o gesso

fosfático, o qual pode vir a ser utilizado na fabricação

de ácido sulfúrico ' .

Consequentemente, este rejeito poderá novamente en

trar no processo de beneficiamento da rocha, quer durante

a própria concentração, quer durante a elaboração dos pro

dutos finais (F.A.P.S..S.S.P.) , conforme mostra a figu

ra 2.

Descreve-se a seguir as operações realizadas exclusi^

vãmente pela Arafertil.

Após a concentração, o produto resultante passa por

uma peneira de 35 mesh, onde são separadas os grãos com

granulometria superior a 35 mesh; esta separação recebe o

nome de filtragem.
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Os grãos, cujas granuloraetr.ias foram inferiores a 35

mesh.são chamados de Finos do Concentrado Apatítico (F.C.

A.)* Os demais são chamados de Grossos do Concentrado Apa

títico (G.C.A.), segundo terminologia adotada pela fãbri

ca.

Posteriormente ê obtido o produto final Fertilizante

Arafértil Parcialmente Solúvel (F.A.P.S.), originário de

um ataque com ácido sulfúrico ao F.C.A. e cuja composição

è" a seguinte : 20% em peso do produto é devido ao F.C.A.

e o restante é composto do sulfato, oriundo do ácido sul_

fiar i co.

Um outro produto final é o Super Fosfato Simples (S.

S.P.), o qual ê proveniente de um ataque com ácido sulfúri^

co ao G.C.A., com composição de 24% em peso do G.C.A. e o

restante de sulfato.

Os produtos F.C.A., G.C.A., F.A.P.S. e S.S.P., ori

undos do concentrado, são vendidos para a região próxima

a Arafértil, como fertilizantes simples, para os pequenos

agricultores, sendo o restante do concentrado exportado,

principalmente para as indústrias de fertilizantes da regi_

ão de Cubatâo, onde será utilizado para a elaboração de

fertilizantes mais complexos.

As etapas mostradas na figura 2 encontram-se na figu

ra 3 de forma mais resumida.
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Figura 3 : Etapas do bcneficiamento da rocha da Arafértil.
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Foram as seguintes as fases das quais se retirou as

amostras para a elaboração do trabalho : rocha, concentra-

do, F.C.A., G.C.A., F.A.P.S. e S.S.P., escolhidas por re

presentarem muito bem todo o processamento da matéria pri

ma na Arafêrtil.

Resta apenas comentar que o ácido fosfórico juntamen

te com o concentrado fosfatico, são os principais fontes

de fosfato utilizados na fabricação de fertilizantes. Na

Arafêrtil, a unidade de produção de ácido fosfórico encon

tra-se em implantação.

1.3 - Objetivos

Os principais objetivos do presente estudo foram :

• determinação da concentração de urânio nas etapas

de beneficiamento da rocha fosfãtica, provenientes da Com

panhia Arafêrtil, localizada em Araxá, Minas Gerais;

- completar os resultados obtidos neste trabalho

com aqueles oriundos da determinação de urânio em fertiH

zantes;

- verificar o caminho do urânio ao longo do processo

produtivo da Arafêrtil;

- estudar a viabilidade de aplicação da técnica de

traços de fissão para a determinação de urânio, nas diver

sas etapas do processo de beneficiamcnto da rocha fosfãH
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ca da Arafértil.

1.4 - Consideração gerais sobre os detectores de traços

de estado sólido

As técnicas analíticas atuais permitem a detecção

de quantidades muito baixas de radionuclideos, da ordem

de partes por bilhão (ppb=pg/Kg). Como conseqüência de estu

dos dos efeitos das radiações ionizantes, vim sendo cria

dos códigos de segurança, os quais possuem força de leis

de proteção ambiental , com os níveis de concentrações máxi_

mas permissíveis fixados de maneira a preservar o homem.

A tabela 3 resume algumas técnicas utilizadas

para a determinação de urânio

A escolha de uma ou outra técnica para cada caso es

pecífico vai depender do custo, do grau de precisão dese

jado,do tempo necessário para realização de uma análise,

além dos equipamentos e pessoal treinado disponíveis.

Os detectores de traços de estado sólido têm sido

bastante utilizados nos últimos anos, para diversas aplic£

ções na ciência e na tecnologia, devido a sua simplicidade

de utilização, tais como : determinações de urânio em |_

23 7.A 25 18

gua ' , urina , tubérculo , medidas de seções de choque

de fissão e função de excitação , datação geológica de nú

nerais e em água do mar .
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TABELA 3 : Técnicas analíticas para determinação de urânio.

Técnicas

Gravimetria

Volumetria

Colorimetria (H202 - HC1O4)

Potenciometria

Auto-radiogradia

Polarografia

Eletroprecipitaçao - Determinação alfa

Ativação por neutrons

Cromatografia de papel

Fluorescência de raio-X

Fluorimetria

Espectrofotometria

Traços de fragmentos de fissão

Faixas
(Grama

10

5.10

10

10

5.10

5.10

5.10

10

5.10

de Aplicação
por amostra)

10

-1

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-4

-5

5.

- IO"1

- 5.10-3

-IO" 3

- 5.10"4

- 5.IO"7

- IO"4

- s.io"5

- IO"8

- IO"7

- 5.IO"8

IO"6

IO"4

IO'11
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Por possuírem baixa radiação de fundo ("background")

ou seja, por não apresentara) traços fossilizados, os detectores

plásticos sintéticos são mais vantajosos nas determinações

24
quantitativas de materiais fissionaveis

Tudo indica que há uma correlação entre o material

que armazena traços e sua resistividade elétrica, cujo va

29
lor limite deve estar em torno de 2000Q-cm . Entretanto,

Morgan e Chaddeston (1968) obtiveram traços em uma série

de compostos semi-condutores, cujos resistividades elétri

29
cas estavam situados na faixa de 0,0004 a 0,003ft-cm

Os detectores de traços do estado sólido (SSTD)

são materiais isolantes como vidros (pirex, sodalime, etc..),

cristais minerais (mica, quartzo), certos plásticos sinté

ticos (lexan, Makrofol, nitrato de celulose, etc..) e ou

tros , os quais sofrem danos em sua estrutura, devido ã

passagem de partículas fortemente ionizantes. A região

de danos é quimicamente mais reativa que o material não

18
danificado e recebe o nome de traço . Entre estes detecto^

res, destaca-se o Makrofol KG pela sua grande sensibilida

de a fragmentos de fissão .

As principais vantagens da aplicação dos detectores

de estado solido são as seguintes

- baixo custo
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« facilidade de .manuseio dos detectores

- simplicidade da técnica de contagem

- simplicidade da técnica de revelação

- existência de detectores de diferentes sensibiH

dades para discriminar várias partículas.

Na determinação da concentração de radionuclídeos

fissionáveis, pela técnica de registro de traços de frag

mentos de fissão, pode-se optar por dois métodos

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

- método em fase líquida ou por via úmida ('/wet

method").

Tendo em vista os excelentes resultados obtidos na

solubilizaçao das diversas amostras (ver figura 3), que com

poêm obeneficimento da rocha fosfática, optou-se, neste

trabalho, pelo método em fase líquida.



CAPÍTULO II

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA

2.1 - Fundamento teórico

lmergindo-se um detector de traços, que possua

bilidade apenas para o registro de fragmentos de fissão

numa solução contendo urânio e tõrio dissolvidos e, subme

tendo-se o conjunto a um fluxo neutrônico, ocorrerão as

fissões de urânio e o do tõrio. Os fragmentos de fissão pro

venientes destas fissões induzidas, são registrados no de

tector sob a forma de traços ' .

A densidade de traços de fissão registrados está

relacionada com as concentrações de urânio e tório na solu

ção pela equação ' !

DT " K NA T

CTh

onde

eficiência total de detecção (cm);

DT - densidade de traços (cm" ) ;

22
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N. • número de Avogadro;
A

T • tempo de irradiação (s);

Cy • concentração total de urânio na solução (g.

cm" 3);

CL., = concentração total de tõrio na solução (g.

cm" 3);

AU = átomo grama de urânio natural (g);

AT, = átomo grama de tório natural (g);

235abundância percentual do isotopo U no u

rânio natural;

7 ̂  ft

abundância percentual do isotopo U no u

rânio natural;

abundância percentual do isotopo Th no

tório, sendo igual a 100*;

fluxo de neutrons térmicos (cm" . S );

• fluxo de neutrons rápidos (cm . s ) ;

of • seção de choque microscópica de fissão para
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235 -2
a faixa térmica do U (cm );

<»i = seção de choque microscópica de fissão para

- 238 -2
a faixa rápida do U (cm );

JI = seçio de choque microscópica de fissão para

a faixa rápida do Th (cm *).

As posições escolhidas para as irradiações foram

tais que o fluxo de neutrons térmicos e bem maior que o rá

pido (razão de cádmio do reator IEA.R1 do Instituto de

- - 18 2 3 8 -

Pesquisas Energéticas e Nucleares e, 5.3) . 0 U so fis_

siona com neutrons de energia superior a l,4MeV com uma

seção de choque para neutrons rápidos igual a 5,6barn. 0
235

U possui uma seção de choque para neutrons térmicos de

579 barns e portanto fornece a maior contribuição para a

densidade de traços no detector, nas posições de irradiei
19 2 3 8 -

ção escolhidas . A contribuição do U e pequena e não

precisa ser levada em consideração rios cálculos, já que

as medidas realizadas são todas relativas e a composição

isotópica dos padrões e das amostras e constante, isto c ,
18 33

urânio natural ' .
Quanto ao tório, caso se esteja trabalhando com gran

des quantidades, a sua contribuição também deve ser consî

derada apesar das condições de irradiação adotadas. Para

0 A "J
* Unidade definida como 10" cm .
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neutrons con energias superiores a l,2McV a seção de cho

que microscópica de fissão de torio éde 0,078 barns . Para

verificar a contribuição do torio para a densidade de tra

ços total, foram feitas irradiações com e sem cádmio. Os

resultados mostram que, em algumas amostras analisadas,

esta contribuição ê significativa ' ' * Assim a densid£

de total de traços pode ser considerada como proveniente

das fissões do 235U e do 232Th.

232
0 termo referente as fissões do Th na equação 1

foi obtido de acordo com item 3.3 do Capítulo 3. Dessa for

ma, o número de traços provenientes do U nas amostras

onde o teor de tõrio é" significativo, pode ser escrito con

forme a expressão :

TA " m ' A232

T. = densidade de traços devida ãs fissões do U

^232* densidade de traços devida ãs fissões do J Th

Nas amostras onde o teor de tório não foi significa

tivo, a sua contribuição pode ser desprezada cm relação ã

contribuição do U ' . e a densidade de traços obtida

nos detectores considerada como proveniente apenas das

fissões do 235Ü.

Deste modo,a densidade de traços da amostra, origina



26

ria apenas das fissões do U é

TA " K ^235 ru
 NA

Logo, irradiando-se uma solução conhecida e uma amos_

tra, nas mesmas condições, isto é, supondo-se que não hou

ve variações nas demais variáveis envolvidas na equação

(2), pode-se obter a concentração da amostra pela equa

ção18'23 :

(3)

onde :

C. , Cp = concentrações de urânio das s o lições da amo s_

tra e padrão, respectivamente;

T p = densidade de traços obtida no detector

imerso na solução padrão.

0 valor de K, que aparece na equação (1), depende

das características de registro de traços (ângulo crítico,

energia limiar para formação de traços) do detector em

si, assim como do alcance e características de perda de £

nergia dos fragmentos de fissão, ao longo de suas trajeto

rias32.
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2.2 - Preparo das soluções

Foi necessário estabelecer um procedimento para a a_

bertura*das amostras.

A solubilizaçao do urânio pode ser realizada pelo em

4
prego de ácidos ou álcalis. Optou-se pelos ácidos, por

que em soluções alcalinas o urânio tende a formar partfcu

las coloidais, com alta atividade de adsorção nas paredes

do recipiente, havendo portanto perdas de urânio ' .Além

disto, o preparo das amostras na forma de nitrato de uranî

Io é feito, levando-se em consideração o fato da maioria

dos compostos de urânio ser dissolvida pelo ácido nítrî

co e ainda por ter no final uma solução com pH ácido

Para evitar a formação de aglomerados de traços no

detector, que torna difícil a contagem automática e para

permitir a contagem de traços de fissão apenas em algumas

áreas do detector, que torna o processo mais rápido e m£

nos trabalhoso, é indispensável que o sistema seja unifor;

me23.

A solubilizaçao das amostras do beneficiamento da a_

34
patita seguiu a seguinte seqüência :

- moeu-se as amostras no moinho de bolas (quando nc

* 0 termo abertura c empregado aqui no sentido de solubiH

zação das amostras.
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cessario);

- peneirou-se as mesmas em peneira de 200 mesh* (ex

cessão do S.S.P; por ser higroscopico);

- levou-se as amostras já pulverizadas ã estufa, du_

rante 24 horas, I temperatura de 100*C, visando a elimin£

ção de água (constância de peso) e de elementos orgânicos

leves;

- atacou-se uma grama (lg) das seguintes amostras :

rocha, concentrado, F.C.A., G.C.A. e do concentrado FosfeV

til e duas gramas (2g) do F.A.P.S. e do S.S.P., com 15ml

de HF.

- levou-se ao banho de areia, com temperatura de

80*C, a fim de acelerar o ataque e deixou-se a solução até

quase a secura. Em seguida, o resíduo sofreu um novo atji

que, idêntico ao anterior e deixou-se mais uma vez que ela

atingisse a quase secura.

- retomou-se o resíduo com 15ml de água regia, rep£

tindo-se o procedimento pnterior e deixando-se a solução

atingir a secura, para retomá-la novamente com 15ml de á

gua regia e,finalmente, deixou-se que atingisse mais uma

vez a secura.

* (malhas) por polegada linear.
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- retomou-se o resíduo com 10ml de HNO,, repetiu-

se o procedimento anterior e deixou-se a solução atingir

a secura e então retomou-se a mesma no meio de irradiação

ácido nítrico, na proporção volumétrica 1:10 (1 volume de

ácido nítrico concentrado para 10 volumes de água destilj»

da) a quente.

- filtrou-se a solução em papel de filtro marca Ede

rol n«4, diâmetro 9cm, guardando-se o resíduo. O papel de

filtro foi lavado várias veze.s com solução diluída de

HNO- 1:10. Os resíduos encontrados foram analisados no

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares.

- transferiu-se as soluções : rocha, concentrado F.C.A.,

G.C.A., S.S.P. e concentrado da Fosfértil, para balões de

1000ml, completando-se o volume com solução diluída de

HNO3 1:10.

- transferiu-se p solução de F.A.P.S. para o balão

de 500ml, completando-se o volume com solução diluída de

HNO3 1:10.

As pesagens das amostras foram feitas cm balança ana.

lítica, marca Sauter, modelo 424/12, de sensibilidade i_

gual a O.lmg, localizada em um ambiente onde ha controle

de temperatura.

As soluções padrões que são soluções com concentra
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ção de urânio conhecida, foram preparadas a partir de

padrões primários de nitrato de uranilo de lOOOppm e

lOOppm, pelo método da diluição volumétrica. As soluçõesmo

nitoras, que servem para monitorar o fluxo de neutrons do

reator, foram preparadas também a partir de padrões de n^

trato de uranilo de lOOppm, 3ppm, 2ppm e lppm.

As soluções amostras contaminadas são amostras de

rocha,concentrado e S.S.P., respectivamente, contaminadas

com nitrato de uranilo. No preparo destas soluções, antes

de completar o volume de 100ml com a referida solução, con

taminou-se com quantidade pretendida de solução de nitrato

de uranilo de 3ppm, de modo a obter-se a contaminação des£

jada de 150ppb.

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

dicador da Merck e verificou-se que era inferior ai (a_

proximadamente igual a 0,4). Assim, concluiu-se que possjf

veis perda de urânio por adsorção às paredes do recipien

te, se ocorreram, foram reduzidas.

As soluções foram colocadas em recipientes de polies_

tireno, com os detectores imersos nos mesmos. O detector

empregado foi o Makrofol KG de lOym de espessura.confcccio

nado pela Bayer, por ser mais sensível a fragmentos de fis_

são, que foi utilizado em forma de fita, com dimensões de

22cm x 2,lcm e fixado com cloroformio no suporte de lucî

te. 0 arranjo suporte-detector, que aparece na figura 4,tem



FipuTi 4 ; Arranio co detector no suporte, que íicu imerr.o

n;i solucâc. •
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por finalidade fornecer uma maior arca de contato entre a

substância a ser irradiada e o detector e, também possibi_

litar um melhor controle geométrico, dando seis áreas de

contagem de traços num único detector . A seguir

estas amostras foram irradiadas, posteriormente reveladas

e contadas. Passou-se então ãs etapas seguintes.

2.3 - Irradiação das soluções

Para aplicação da técnica ãs amostras, foi necessá

rio utilizar um fluxo neutrônico elevado, já que a concen

tração de urânio nas soluções encontrava-se na faixa de

parte por bilhão (ppb). Estas irradiações foram realizadas

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

São Paulo.

0 valor do fluxo térmico na GI, fornecido pelo IPEN ,

foi de 6,3 x 10 n.cm s e a potência do reator de

2MW.

As amostras e soluções monitoras foram colocadas em

recipientes de poliestireno com dimensões externas de

6,0cm de diâmetro por 5,0cm de altura e com capacidade pa

ra 50ml, já estando o detector no interior do recipiente.

O poliestireno foi o material escolhido devido a sua boa

resistência aos danos da irradiação, por ter um tempo de

decaimento curto e por não reagir quimicamente com solu

ções ácidas
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No reator IEA RI, utilizou-sc invólucros perfurados

de alumínio, com capacidade para dois recipientes (solu

ções amostra e monitora), cuja função é o transporte dos

recipientes até a posição de irradiação,mantendo também a

geometria durante a irradiação. A figura 5 mostra o materji

ai utilizado nas irradiações

As irradiações têm de ser monitoradas, considerando-

se que, num reator, não se tem fluxo de neutrons constan

te no tempo, como acontece nas fontes de neutrons conven

cionais (2S2Cf, Am-Be e Pu-Be)19'21.

A técnica de monitoração escolhida foi também a de

registro de traços de fragmentos de fissão, utilizando-se

soluções de nitrato de uranilo com concentração, conhecida,

irradiadas simultaneamente com as amostras de apatita eu

padrão. Para um dado conjunto de amostras a serem compara

das, a solução monitora deve ter, se possível, a mesm3 con

centração e ser preparada uma única vez. Desta forma, atra

vês da variação de densidade de traços dos detectores monî

tores, obtém-se uma medida relativa do fluxo de neutrons.

A escolha desta técnica de monitoração deveurse prin

cipalmente ao uso dos mesmos materiais e equipamentos que

já estavam sendo utilizados no desenvolvimento do traba

lho. Uma outra vantagem desta técnica de monitoração é a

eliminação tios erros de revelação. Na revelação dos detc£

tores, existem dois parâmetros importantes que estão sujeî

tos a variações : o tempo c a temperatura de revelação.



FIGURA F> : Material utilizado para irradiações no Reator

IEA-R].
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Utilizando-se esta técnica, consegue-se eliminar os erros

relativos a estas variações, revelando-se simultaneamente

os detectores provenientes das soluções amostras ou pa

drões e monitores. Consequentemente, toda e qualquer varia

ção que ocorrer na temperatura ou no tempo de revelação,

será sentida por ambos os detectores e tudo poderá ser en

carado como uma flutuação a mais no fluxo do reator.

2.4 - Revelação do detector

A revelação do detector consiste de um ataque quínú

co adequado ao material detector. 0 reagente ataca prefe_

rencialmente as regiões, onde originariamente ocorreram os

danos causados pelos fragmentos de fissão, ampliando-os e

tornando-os visíveis num microscópio ótico comum. 0 prinejí

pio do ataque químico consiste no fato dos danos const^

tuirem uma região quimicamente mais reativa, isto é, a V£

locidade de ataque ao longo da trajetória do fragmento de

fissão e maior em relação a velocidade na direção normal" .

0 diâmetro dos traços, em geral inferior a 0,005pm, passa

a ser de 0,4um após a ampliação

Os reagentes químicos mais usados na revelação do

Makrofol são as soluções de hidróxido de potássio (K011) e

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

tajosa, porque apresenta uma velocidade de ataque, aproxi_

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

zendo com que o tempo necessário para a revelação seja bem

37menor
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Para se obter uma boa reprodutibilidadc na revelação,

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

ra de revelação, bem como da concentração do reagente quí

-. J 18mico revelador

Num reator, além dos neutrons, tem-se radiações alfa,

beta e gama; os neutrons são os maiores responsáveis pelos

danos causados no material* Em altos fluxos de neutrons, co

mo é o caso de reatores, os danos por radiação são importan

tes e precisam ser controlados. 0 efeito principal destes

danos é aumentar a velocidade de ataque do reagente quími.

co revelador18'23'33.

A escolha do tempo de revelação foi baseada em que,

numa curva densidade de traços "versus" tempo de revelação,

há uma região, entre 8 e 15 minutos, na qual a densidade

de traços é aproximadamente constante e,dentro desta regî

18 23 33
io,escolheu-se o tempo ' ' . •

Convém notar que, para um fluxo integrado da ordem de

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

das, considerando-se que, nesta faixa de fluxo integrado,

começa ocorrer a fragilização do material '.

Após as irradiações, os suportes de lucite foram re

tirados dos recipientes de poliestireno, lavados com água

destilada e secos ao ar livre. Depois da secagem, colocou-

se os suportes (no máximo 16) de uma serie de irradiações
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no interior de um cesto perfurado de plástico, conforme

mostra a figura 6 .

A revelação foi realizada a quente,num banho termos_

tático,marca Haake modelo NK 22, com limites de variação

de temperatura, de + 35ÇC a • 100*C, sendo possível contro

lar a mesma, dentro de um intervalo de - 0,5*C. A figura

7 reproduz o c-rranjo experimental montado para a revelação.

A temperatura de revelação foi constante e igual a

609C, sendo o tempo de revelação de 12 minutos, contados

num cronômetro, com precisão de - 0,ls. Os arranjos foram

revelados em solução de hidróxido de potássio (KOH) , com

concentração de 24?. A concentração da solução reveladora

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

se a verificação da densidade relativa da solução resultaii

te com um densímetro (- 0,002).

Depois de terminada a revelação, os suportes com os

detectores foram imersos em um recipiente com água desH

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

diluída de H NO-, na proporção volumétrica de 1:10, a fim

de neutralizar o excesso de base (K 0H), Finalmente foram

lavados com água destilada e a secagem foi feita ã tempera

tura ambiente, para que se pudesse iniciar as contagens.



:iif
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2.5 - Contagcn dos traços

Os traços de fissão no Makrofol, após a revelação,

foram contados em uma câmara de descarga automática, vista

na figura 8.

Colocou-se o detector revelado entre duas placas

condutoras de mylar aluminizado. Deste modo, quando a alta

tensão é aplicada, uma descarga (centelha) passa através

de um dos buracos (traços) do dielétrico (detector) , evap£

rando o alumínio naquele ponto. 0 capacitor, então, se des_

carrega e apaga a centelha. Quando o capacitor é recarrega

do,uma segunda centelha não passa através do mesmo traço,

pois naquele ponto o alumínio ja evaporou e o circuito fĵ

cou aberto. Desta forma a centelha passa por todos os bura

cos até que a descarga termine ' '

Na realização das contagens, aplica-se inicialmen

38 39
te, uma tensão de 1300V ' , com a finalidade de romper

completamente os traços do detector. Esta operação é rep£

tida três vezes, trocando-sc sempre as folhas de mylar alu

minizado.

Escolheu-se para ponto de operação da câmara 600V.

A contagem de traços, propriamente dita, foi feita então,

a 600V.

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

três ou mais contagens, dependendo da reprodutibilidade
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Figura 8 : Câmara de descarga automática utilizada para

contaecni dos traços de fissão.
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obtida. 0 resultado foi a média aritmética das contagens.

Para cada detector foi fíiito o somatório das médias encon

tradas em cada uma das seis áreas. Este somatório contem o

número total de traços contados em 15,24cm de área do d£

tector. Assim, contando-se uma área maior do detector, pro

curou-se minimizar os erros sistemáticos de leitura, bem

18 23como o erro percentual '

»»
Para que seja obtida uma boa reprodutibilidade na

23contagem dos traços, e fundamental que seja evitado o

seguinte :

- oclusão do ar entre as placas condutoras;

- enrugamento no detector, quando da sua retirada

do suporte de lucite;

- variação da área delimitada pela "mascara", du

rante o processo de contagem;

- contacto das mãos nas partes que terão função £

fetiva durante as descargas, considerando a po£

sibilidade de variação ÜO diclctrico pela gordura

dos dedos.

A área a ser contada c delimitada por uma masca

ra de Makrofol KG com 30ym de espessura, com uma área de

2exposição de 2,54cm , a qual discrimina a região do deteç:

tor escolhida para a contagem dos traços.



CAPÍTULO III

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 - Verificação da reprodutibilidade total da técnica

Para levar-se em consideração os erros provenientes

das etapas da técnica, revelação e contagem e do n9 de irra

diaçõcs por amostra, foi feito então a medida de reproduti_

bilidade total da técnica18'23.

A medida de reprodutibilidade total da técnica foi â

plicada às amostras de rocha fosfática, concentrado apatítj^

co, F.C.A., G.C.A. , S.S.P., da Arafértil e concentrado apja

títico da Fosfértil, adotando-se o método via úmida. Foram

realizadas três irradiações por amostra, no Reator IEA-R1,

utilizando-se soluções de nitrato de uranilo para monitor^

ção do fluxo de neutrons. Todos os detectores, por amostra,

foram revelados simultaneamente ' .

Para verificação da reprodutibilidade da técnica foi

adotada a destribuição t de Student ' ' , num nível de

confiança de 95$.

Os resultados obtidos, utilizando-se os dados da tabe

Ia 4 no apêndice A, variaram entre 5,52$ e 15,7$ para rc

produtibilidade total. Foram considerados aceitáveis para

o presente trabalho, pois estes valores foram obtidos em

43
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TABELA 4 : Determinação da reprodutihilidade na contagem

dos traços, provenientes das irradiações das amostras.

Amostra Contagem normalizada

Rocha fosfática

Arafértil

20067

19284

21088

Concentrado Apatítico

Arafértil

27546

29590

29712

F.C.A.

24527

25246

23024

G.C.A

15550

15983

16252

F.A.P.S.

42598

39899

40577

S.S.P.

20566

20645

21740

Concentrado

Apatítico

Fosfértil

5464

5001

5591
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apenas 3 contagens '

3.2 - Verificação da influência do meio de irradiação

Submetendo-se as amostras do ciclo de beneficiamento

da Arafértil a um ataque químico, poderá ocorrer não sô

a solubilização de elementos fissionãveis, como também a

de elementos absorvedores de neutrons, eventualmente pre_

sentes.

Fez-se testes com a finalidade de verificar se £

te a necessidade ou não das soluções padrões conterem

estes elementos solubilizados, tendo em vista que tais el£

mentos provocam uma alteração sensível no livre caminho

médio dos neutrons, bem como no alcance dos fragmentos de

18 23fissão produzidos ' . Sendo assim, verificou-se a infljj

ência do tipo de amostra do meio de irradiação nos resuj_

tados obtidos. Para tanto, três tipos de amostras foram u

tilizadas juntamente com um padrão do concentrado apatíti_

co, comprado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas*(IPT).

As amostras foram escolhidas de modo a melhor repre

sentarem os diversos meios de irradiação em análise c são

as seguinte :

- rocha fosfática - escolheu-se por ser o minério

sem nenhum tratamento;

*Amostra padrão da concentrado de rocha fosfática n'18/

25169900 do IPT
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- concentrado fosfático - escolheu-sc por ser o mî

nério já beneficiado e por simular os meios de irradiação

do F.C.A. e do G.C.A., pois as amostras de P.C.A. e G.C.

A., são oriundas do peneiramento do concentrado, conforme

pode ser visto no fluxograma da figura 3.

- S.S.P. - escolneu-se por se tratar de um sub-pr£

duto, decorrentes da industrialização da rocha e por simu

lar o meio de irradiação do F.A.P.S. Ambos são originários

de um ataque do concentrado com H, SO., de acordo com o

fluxograma de produção mostrado na figura 3.

Inicialmente, as soluções amostras foram contamina

das,após a solubilizaçao,com 150ppb de urânio, obtidos a

partir de 5ml do padrão de 3ppm de nitrato de uranilo, com

pletando-se a seguir o volume de 100ml, com as soluções £

mostras.

As soluções padrões IPT foram preparadas da mesma

forma. A solubilizaçao do padrão IPT seguiu o mesmo proc£

dimento dado às amostras, sendo utilizada uma alíquota de

lg de amostra em 1000ml de solução. Sabe-se entretanto que

o padrão IPT contem cerca de 14ppm de urânio e em cons£

quência 14ppb eai solução. Este problema foi solucionado,

irradiando-sc a solução padrão IPT pura e abatendo-sc

estas contagens dos valores obtidos para as containing

ções de J5Oppb.
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As soluções das amostras foram irradiadas durante

4 minutos, sendo monitoradas com solução de nitrato de urci

nilo de 200ppb. As soluções de amostras contaminadas com

150ppb foram irradiadas durante 2 minutos, sendo monitora^

das com solução de nitrato de uranilo de 300ppb, prepara

dos num balão de 1000ml, diluindo-se 100ml de padrão de

3ppm de nitrato de uranilo em solução de H NO, 1:10. As so

luções do padrão IPT de 150ppb foram irradiadas durante 4

minutos, sendo monitoradas com soluções de nitrato de ura

nilo de 150ppb, preparadas num balão de 2000ml, diluindo-

se 150ml do padrão de 3ppu> de nitrato de uranilo em sol̂ J

ção de H NO3 : 1:10.

Subtraiu-se das contagens obtidas nos detectores das

soluções de amostra contaminadas com 150ppb as contagens

das soluções amostras puras (não contaminadas). Esta dife

rença de contagens representa os traços provenientes da

contaminação das soluções de rocha, concentrado e S.S.P.

com 150ppb.

Os resultados das contagens normalizadas, obtidos pa

ra as soluções das amostras puras e p.ira as soluções das

amostras contaminadas com 150ppb encontram-se nas tabelas

5 e 6.

Os resultados das diferenças entre as contagens no£

malizadas, obtidas para as soluções de amostras puras c

contaminadas c o padrão encontram-se na tabela 7.
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TABELA 5 : Contagens ohtidas nos detect ores imersos cm solu

ções de amostras sem contaminação.

Soluções

Rocha

Concentrado

S.S.P.

Irradiação

1

2

1

2

1

2

Contagem Nor
malizada

19284

21088

29500

27546

20645

20566
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TABELA 6 : Contagens obtidas nos detectores imersos em solu

ções de amostra com contaminação.

Soluções

Rocha

Concentrado

S.S.P.

Irradiações

1

2

1

2

1

2

Contagens Nor
malizadas

38337

38835

44581

45501

37865

39096
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TABELA 7 : Diferenças de contagens entre soluções contamin£

das e não contaminadas das amostras e contagens obtidas

nos detectores imersos em soluções de padrão IPT, com as

respectivas médias.

Soluções

Rocha

Concentrado

S.S.P.

Padrão IPT

Irradiações

1

2

1

2

1

2

1

2

Diferenças Nor
malizadas

18581

18008

14991

17955

17692

18269

15381

17863

Médias

18295

16473

17981

16622
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De posse dos resultados constantes das tabelas 5, 6

e 7, passou-se a verificar se as médias obtidas para ns dî

ferenças de contagens de cada tipo de amostra eram iguais,

no nível de confiança desejado.

Conforme detalhado no Apêndice B e exposto na tabe

Ia 8 chegou-se à conclusão que as variâncias das três a_

mostras, bem como as suas respectivas médias de contagens,

são estatisticamente iguais, dentro do nível de confiança

de 95$ e que as três amostras pertencem ã uma mesma popul£

ção41.

Com os dados da tabela 7, comparou-se a média obtida

para cada tipo de amostra com a média das soluções do pa

drão IPT, com o objetivo de se verificar se o comportamen

to dos meios de irradiação das amostras c do padrão IPT

41
eram semelhantes , conforme resultados da tabela 9. Con

cluiu-se, utilizando-se o procedimento do Apêndice C ,que

num nível de confiança de 951, os meios de irradiação en

tre amostras e padrão IPT são semelhantes.

Em decorrência dos testes realizados, pode-sc afijr

mar :

- mantidas todas as demais condições, ns soluções

padrões para a reta de calibraçiio não dependem do tipo de

amostra, visto que o meio de irradiação não influenciou nos

resultados obtidos.



TABELA 8 : Teste de igualdade das variancias c das médias

de contagens para as amostras de interesse, segundo o apen

dice B .
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Teste das variincias :

Rocha
164164

Concentrado = 4512008

SSP

max

= 16629?

= 0,93

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

Teste das médias

Rocha

1

2

T.

T2

í/ni

XT

18581

18008

36589

6,6954x10

6,6938x10

18295

=105536

f .=1,8654x10

8

8

E t . 2 / n . =l,85904xl0£

E ' t 2 /N

SE 2

SR2

=3x10'

=1,47x10

Concentrado

14991

17995

32986

5,4711x10

5,4272x10

16473

8

8

SSP

17692

18269

35961

6,468xlO8

6 ,4664xlO8

17981

SQE

SQR

SQT

= 3,SxlOJ

= 4,41xl0(

= 4,71xlO(

"exp =4,9

;0,95(2,3) = 9,55



TABELA 9 : Verificação da influencia dos tipos de amostras

no meio de irradiação.

53

rocha 164164

concentrado = 4512008

SSP

IPT

* 166291

= 386321

rocha = 6,1414

concentrado = 4,118

Fssp = 6,063

0,95 (1,1) = 647,8

rocha

concentrado

3SSP

525,6

1565165

526

rocha 3,18

"concentrado = 0,09

LSSP
= 2 , 5 8

L 0 , 0 9 5 ( 2 ) = 4 , 3
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- as amostras não atuam como agentes modificadores

do meio de irradiação e portanto, mantidas todas as demais

condições, a reta de calibração utili?ac'a na determinação

de urânio destas amostras, pode ser construída a partir

de soluções contendo o padrlo IPT solubilizado e contamina

do com concentrações conhecidas de nitrato de uranilo.

3.3 - Influência do tõrio nos resultados obtidos.

0 tõrio, além do urânio, ê* o único nuclídeo natural

- «• 18 31
fissionavel com neutrons provenientes de reatores *

Como já foi visto anteriormente, as condições de

irradiação adotadas são tais que o fluxo de neutrons térnú

cos ê* maior que o rápido, fazendo com que a contribuição

das fissões de tõrio para a densidade total de traços no

detector somente seja considerada para grandes concentra^

ções deste radionuclideo '

Para se obter a contribuição do tõrio para o número

total de traços, foram realizadas irradiações com e sem

revestimento de cádmio, utilizando-se todas as amostras que

compõem este trabalho e soluções padrões de nitrato de ura

nilo ' "' * . A figura 5 mostra o material utilizado

para as irradiações com revestimento de cádmio.

Foram mcessári.ir. irradiações com revestimento de

cádmio, pois sabe-se que a seção de choque de absorção de
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neutrons deste elemento para baixas energias c grande. L.£

go durante a irradiação da amostra com revestimento deste

material, as fissões que ocorrerão serão oriundas dos nêu

232
trons epitermicos e portanto devido ao Th.

As soluções amostras foram preparadas de acordo com

Capítulo 2 - item 2.2, enquanto a solução padrão de nitr£

to de uranilo .de 200ppb foi obtida a partir da diluição

de 100ml do padrão de 2ppm num balão de 1000ml em solução

de HNO5 1:10.

Uma solução de cada amostra, com exceção do concen

trado da Fosfértil e uma solução de nitrato de . uranilo

de 200ppb foram irradiadas com revestimento de cãdmio du

rante 12 minutos, sendo monitoradas com soluções de nitra

to de uranilo de 70ppb, sem revestimento de cãdmio, prepja

radas num balão de 2000ml, diluindo-se 70ml de 2ppm de nî

trato de uranilo em solução de H NO- 1:10. O concentrado

da Fosfértil foi irradiado durante 25 minutos, sendo monî

torado com solução de nitrato de uranilo de 35ppb , sem r£

vestimento de cãdmio, preparados num balão de 200ml, dílu

indo-se 100ml de 70ppb de nitrato de uranilo em solução de

H N O 3 1:10.

As soluções amostras de rocha fosfática, concentrado

apatítico, F.C.A. , G.C.A. , F.A.P.S. díi Arafértil e a solu
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çaõ de nitrato de uranilo foram irradiadas sem revcstimcn

to de cádmio, durante 4 minutos, sendo monitoradas com so

luções de nitrato de uranilo de 200ppb.

A solução amostra S.S.P da Arafértil, foi irradia^

da, sem revestimento de cádmio, durante 5 minutos, sendo

monitorada com solução de nitrato de uranilo de 150ppb. A

solução amostra de concentrado Fosfértil foi irradiada,

sem revestimento de cádmio, durante 12 minutos, sendo mon̂ i

torada com soluções de nitrato de uranilo de 700ppb.

Na Tabela 10 estão os resultados alcançados nas irra

diações realizadas com e sem cádmio, para as soluções amoj>

trás e para a solução de r»itrato de uranilo.

Com os dados da Tabela 10, baseando-se no Apãidice D,

obteve-se os resultados que constam da Tabela 11.

Ao analisar-se os dados da Tabela 11, observa-se

que nas amostras de rocha apatítica, concentrado Arafé_r

til, G.C.A. e concentrado da Fosfértil, o número de traços

devido ao tório é maior do que três vezes o erro associado

à contagem do urânio 238. Concluiu-se então que o tório

nestas amostras não c desprezível '""' ' . Ccnscqucnt£

mente, na determinação de urânio nestas amostras, os tra

ços devidos às fissões do tõrio deverão ser abatidos das

contagens totais nas amostras de rocha apatítica, concen

trado, G.C.A do Arafértil e do concentrado da Fosfcrtil.
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TABELA 10 : Contagens obtidas nos dctcctorcs imersos cm so

luções de amostras e em soluções de nitrato de uranilo,

irradiadas com e sem revestimento de cádmio.

T * T **

CC SC

20147

28950

24279

15928

41025

20985

5352

24722

* Tr(, significa traços obtidos nas irradiações com cádmio

**̂ <?C significa traços obtidos nas irradiações sem cádmio

Rocha

Concentrado

F.C.A.

G.C.A.

F.A.P.S.

S.S.P.

Concentrado Fosfértil

Nitrato de uranilo

7560

11120

5284

6750

7567

4886

1901

6799



58

TABELA 11 : Valores normalizados da análise quantitativa

da influência dos traços de tório por amostra.

Amostras 35 (A238)

Rocha

Concentrado

F.C.A.

G.C.A.

F.A.P.S.

Concentrado Fosfértil

S.S.P.

330

444

453

261

762

122

390

2785

4356

n.d.***

3268

n.d.***

592

n.d.***

35 (A238) ê o erro associado a contagem de traços refe
238 ~~

rentes ao U multiplicado por 3.

l232 corresponde ao número de traços devidos ãs

fissões do 2 3 2Th.

*** n.d. significa que as contribuições do tórionãofo

ram detectãveis em tais amostras.
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3.4 - Construção da reta de calibração com o padrão 1PT

Com a finalidade de se demostrar a operacional idade

da técnica, fundamentada em que as densidades de traços

nos detectores são diretamente proporcionais lis concentra

ções de urânio nas soluções irradiadas e de se determinar

as concentrações de urânio nas amostras de interesse, r£

cha apatítica, concentrado apatítico, F.C.A., G.C.A.,

S.S.P., F.A.P.S. e concentrado da Fosfértil, torna-se i\e

cessãrio construir uma reta de calibração

Inicialmente preparou-se a solução do padrão IPT

com as contaminações de : 50ppb, 75ppb, lOOppb, 150ppb,

2O0ppb e 250ppb, para o traçado da reta de calibração.

As soluções contaminadas do padrão foram preparadas

em balões de 100ml, diluindo-se sempre 5ml das soluções

de 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5 ppm de nitrato de uranilo em solu

ção de padrão do IPT.

As soluções do padrão IPT contaminadas foram irradia

das durante 4 minutos, sendo monitoradas com soluções de

nitrato de uranilo de 150ppb.

A solução padrão IPT pura foi irradiada durante 12 rainu

tos, sendo monitorada com solução de nitrato <íe uranilo

de lOOppb.Os traços provenientes desta irradiação, apôs

serem normalizados, foram subtraídos de todos os traços

totais, obtidos nas irradiações com soluções contaminadas,
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de forma que a reta foi traçada somente com traços devidos

as contaminações de nitrato de uranilo. Os valores achados

nestas irradiações encontram-se na Tabela 12.

Para medida de radiação de fundo foi feita uma irra

diação de 8 minutos, utilizando-se uma solução de H NO,

1:10, meio empregado nas irradiações, sendo monitorada com

solução de nitrato de uranilo de lOOppb. Será considerada

radiação de fundo a contagem normalizada obtida para a so

lução de H NO, 1:10. Obteve-se 176 traços para esta medî

da, que por ser significativa, seu valor não pode ser deŝ

prezado.

Utilizando-se os dados da Tabela 12 e baseando-se

no Apêndice E-l tem-se :

- o valor do coeficiente de correlação obtido foi

de 0,99. Como este valor é bastante próximo da unidade,

concluiu-se que a relação entre os número de traços e as

respectivas concentrações é linear ;

- relação c linear assim :

T = a C + b (4)

onde.

T = n* de traços



TABELA 12 : Contapcns obtidas nos detcctorcs imersos em so

luções do padrão IPT, contaminadas com nitrato de UTanilo e

na solução pur->.
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Concentração do Contagens li Contagem devida
Solução nitrato de uran_i quidas nor apenas a con

Io contaminante malizadas taminação

Padrão IPT

Contaminada

-

50

75

100

150

200

250

1544

69SS

10039

13104

16925

26682

29596

-

5414

8495

11560

153.U

25138

28052
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a = coeficiente angular da reta

b = coeficiente linear da reta

C = concentração

sendo os coeficientes desta reta e seus respectivos erros

associados iguais a :

a = 177,3 - 2,2

b = -449,6 - 263,8

Pela reta mostrada na figura, 9, demonstrou-se que as

contagens obtidas nos detectores são diretamente proporcio

nais às concentrações de urânio nas soluções irradiadas. Assim

sendo, pode-se considerar a técnica operacional em todas

as suas etapas.

Em seguida, de posse da tabela 10, onde a densidade

de traços, devida ã contaminação com nitrato de uranilo de

150ppb é" conhecida para as amostras de rocha fosfática,con

centrado apatítico e S.S.P., entrou-se na reta de calibra

ção (figura 9) cornos valoresdas contagens obtidas com esta

contaminação, a fim de serem determinados as concentrações

de urânio nestes três tipos de amostra. Uma vez determinai

das estas concentrações e, conhecendo-se o valor verdadeiro

da contaminação (150ppb), com auxílio do Apêndice E-2, de
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Figura 9 : Reta de calibração com padrão IPT

concentrações de urânio nas soluções.

- Contagens líquidas normalizadas em função das
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terminou-se a exatidão da técnica de traços de fissão. Os

valores determinados variaram entre 3.8S e 5,6%, que são

41 44considerados excelentes * . Concluiu-se então a viabiH

dade de aplicação da técnica de traços de fissão, para a

determinação de urânio, no ciclo de beneficiamento da r£

cha apatítica da Arafêrtil.

3.5 - Aplicação da técnica para as amostras em análise

Determinou-se as concentrações de urânio nos tipos

de amostras que foram obtidas na Companhia Arafértil. São

as seguintes : rocha apatítica, concentrado apatítico,

F.C.A. (finos de concentrado Arafértil), G.C.A. (grossos

do concentrado Arafértil), F.A.P.S. (fertilizantes Arafér

til parcialmente solúveis), S.S.P. (super fosfato sim

pies) e do concentrado apatítico da Fosfértil.

Para determinação de urânio pela técnica de traços

de fissão, preparou-se 3 soluções de cada tipo de amos

tra.

As soluções de amostra de rocha, concentrado da Fos_

fértil, F.C.A., G.C.A. e F.A.P.S. foram irradiadas duran

te 4 minutos, sendo monitoradas com soluções de nitrato

de uranilo de 200ppb.

A amostra de S.S.P. foi irradiada durante 5 minu

tos, sendo monitorada com solução de nitrato de uranilo

de 150ppb.
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A amostra de concentrado da Fosfértil foi irradiada

durante 12 minutos, sendo monitorada com solução de nitra

to de uranilo de 70ppb.

Os resultados de contagens líquidas normalizadas, obtido s

para as soluções amostras, estão apresentados na tabela 13.

As concentrações de urânio das soluções foram caleu

ladas por23'30 :

(5)

T = contagem líquida normalizada para solução

amostra, que é dada pela expressão :

T -. TAM * TTh - TBG

T —
AM = contagem normalizada, obtida para a solução

amostra.

T~, = contagem normalizada, obtida para as fissõeslTh
de 232Th.

T D r * contagem normalizada obtida para a radiação

de fundo.

C e concentração de urânio na solução amostra.
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TABELA 13 : Contagens obtidas nos detecteres imersos

soluções amostras.
cm

Amostra Irradiações Contagem líquida
* normalizada

Rocha

1

2

3

20067

19284

21088

Concentrado

1

2

3

27546

29590

29712

F.C.A.

1

2

3

24527

25246

23064

G.C.A.

1

2

3

15550

15983

16252

F.A.P.S.

1

2

3

42598

39899

40577

S.S.P.

1

2

3

20566

20645

21740

Concentrado da Fosfértil

5464

5001

5591
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a = coeficiente da reta de calibração

b = coeficiente da reta de calibração

Os erros associados Es concentrações de urânio nas

soluções foram calculados aplicando-se a lei de propag£

ção de erros ' . Assim, tem-se :

oC2 = - 2 (oa2m + °T 2
T h + c3T

2
fiG + ob

2

,T-b,2 2.. ,,..

onde,

oC = erro associado à concentração de urânio na

solução amostra.

oam = erro associado ã contagem normalizada para

a solução amostra,

oT™. = erro associado â contagem de traços, prove

nientes das fissões do totio 232.

oTRG = erro associado a contagem de traços, prove

nientes da radiação de fundo.

oa = erro associado ao coeficiente a da reta de

calibração.
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ob = erro associado ao coeficiente b da reta

de calibração.

Apôs a obtenção dos resultados das concentrações de

urânio nas soluções amostras em ppb, transformou-se os va

lores encontrados para ppm. Nos erros associados em ppm,

aplicou-se o valor de t tabelado, no nível de confiança de

95%, utilizando-se a tabela de distribuição t de Student,

segundo o critério bicaudal com (ra-2) graus de liberdade,

onde m ê o número de pontos da reta de calibração

0 valor de t tabelado g 4 0 ' 4 2
 :.

t 0,95 (4) = 2,78

Em seguida, fez-se o estudo de algarismos significa

4 5tivos dos valores obtidos m ppm

Na tabela 14 estão as concentrações de urânio, encon

tradas nos tipos de amostras, num nível de confiança de 95i

As concentrações de urânio estão em ppm (mg de urânio por

kg de amostra).

Deterrainou-sc o desvio padrão relativo, cujo valor dá
44 -a precisão dos resultados e e dado pela formula.

_ j . , - , . . desvio padrão x 100°»E = desvio padrão relativo - - T _ - L I _ _ T _ j - .

(8)
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TABELA 14 : Concentrações de urânio nos diversos tipos de

amostras, num nível de confiança de 95%.

Amostra

Rocha fosfática

Arafêrtil

Concentrado apatítico

Arafértil

Finos do concentrado

Arafértil (F.C.A.)

Grossos do concentrado

Arafértil (G.C.A.)

Fertilizante Arafértil

parcialmente solúvel

(F.A.P.S.)

Super fosfato simples

Arafértil (S.S.P.)

Concentrado Apatítico

Fosfértil

Concentração de
urânio (ppm)

150-14

143-14

1.-8-14

200^17

217-17

218-17

231-14

218-17

199-14

107-11

111-11 .

113-11

91Í6

86-6

87-6

89^6

90-6

94-6

22-3,3
4.

20-3,3

22-3,3

Concentração médio
de urânio ppm

150-18

212^22

209-21

110^13

88-8

+
91-8

+
^1-3
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O desvio padrão relativo no presente trabalho variou

entre 4,4 e ÍOS.

O erro total da técnica é obtido pela soma do desvio

padrão relativo com o erro da exatidão da reta, com rela

- - 44
çao as amostras

Neste trabalho o erro total da técnica variou de

448,2 a 14,68%, que e considerado excelente

Os resultados obtidos pelo Instituto de Pesquisa E

nergéticas e Nucleares , na determinação de urânio nos resjí

duos resultantes da filtragem das soluções de amostras, u

tilizando-se o método de análise por ativação com neutrons

epitérmicos, encontram-se na Tabela 15. Os resultados nos

resíduos das soluções de amostras correspondem ao total de

urânio encontrado no resíduo do tratamento da amostra. Vo

de-se observar, pelas Tabelas 14 e 15, que as concentrações

de urânio nos resíduos estão dentro dos erros calculados

para as concentrações de urânio nas amostras de interesse.

3.6 - Verificação da viabilidade da utilização de nitrato

de uranilo para construção da reta de calibração

Com a finalidade de demonstrar a simplicidade da

técnica de registro de traços de fragmento de fissão,

verificou-se a viabilidade da utilização de soluções de

nitrato de uranilo para a construção da reto de calibração,

com o objetivo de se eliminar a necessidade do uso de pa
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TABELA 15 : Concentrações de urânio nos resíduos das solu

ções de amostras,determinadas pelo Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares*.

Resíduos

Rocha

Concentrado

Arafé r t i l

F.C.A.

G.C.A.

F.A.P.S.

S.S.P.

Concentrado

Fosfé r t i l

Padrão IPT

Massa de urânio
ÍPg)

0,575

2,235

0,548

0,813

0,881

0,145

0,710

0,507

Concentração de urânio
(ppm)

1,15

4,45

1,01

0,82

1,76

0,29

0,710

0,507

* IPEN • Boletim de Análises TFR N'001/83.
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drões, para a determinação das concentrações de urânio nas

amostras analisadas.

Inicialmente, preparou-se as soluções de nitrato de

uranilo com contaminações de 30,60,90,120,150,180 e210ppb,

em balões de 100ml, diluindo-se respectivamente 1,2,3,4,5,

6 e 7ml de solução padrão de nitrato de uranilo de 3ppm.

Estas soluções foram divididas em dois grupos para

irradiação, com o objetive de minimizar o erro estatístico

associado ãs contagens. As soluções de 30 a 120ppb foram

irradiadas durante 10 minutos e as demais por 5 minutos,

sendo monitoradas com soluções de nitrato de uranilo de

lOOppb de urânio.

Os resultados obtidos para os detectores das solu

ções de nitrato de uranilo já normalizados, encontram-se

dispostos na Tabela 16.

Ajustou-se os pontos obtidos pelo método dos mínimos

quadrados, para obtenção da reta de calibração, segundo

procedimento descrito no item 1 do Apêndice K.

Verificou-se a linearidade do conjunto de valores ex

perimentais, utilizando-se a estimativa do coeficiente de

correlação , cujo valor encontrado foi de r = 0,99. Em s£

41
guida calculou-se os coeficientes da reta de calibração ,

com os respectivos erros associados c aplotcu-se a mencionada
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TABELA 16 : Contagens líquidas normalizadas das soluções

de nitrato de uranilo para a construção da reta de calibra

ção.

Soluções

Nitrato de

uranilo

Concentração
(ppb)

30

60

90

120

150

180

210

Contagens líquidas
normalizadas

3122

7719

10963

14584

18178

22250

25331
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reta na figura 10.

T = ax + b

a = 122,5 - 1,6

b = -108.1 - 148,7

Realizou-se o mesmo teste feito para a reta de pa

drão IPT com o objetivo de verificar se o meio de irradi£

ção de nitrato de uranilo simula os meios de irradiação dos

diversos tipos de amostras, segundo o Apêndice C. Compa

rou-se as médias obtidas para as contaminações de 150ppb

da rocha, concentrado e SSP com a média obtida para uma

solução de nitrato de uranilo de 150ppb de urânio, confo_r

me mostra a Tabela 17.

A seguir, determinou-se também a exatidão desta nova

reta de calibração, para os 3 tipos diferentes de amos_

trás, (rocha, concentrado e S.S.P.) conforme item 2 do A

pêndice E.

Os resultados encontrados nos testes realizados conj;

tam da Tabela 18, a seguir .
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Figura 10 : Reta de calibração com Nitrato de Uranilo - contagens líquidas normalizadas em

função das concentrações de urânio nas soluções.



TABELA 17 : Diferenças de contagens entre as soluções con

taminadas e não contaminadas das amostras e contagens obH

das nos detectores imersos em soluções de nitrato de urani

Io com as respectivas médias.

76

Soluções

Rocha
-i

Concentrado

S.S.P.

Nitrato de

uranilo

Irradiações

1

2

1

2

1

2

1

2

Diferenças
normalizadas

18581

18008

14991

17995

17692

18269

18178

17756

Médias

18295

16473

17981

17967



TABELA 18 : Verificação da influencia dos tipos de amo£
trás nos meios de irradiação e erros relativos da reta de
calibraçio de ni t ra to de uranilo.

rocha

concentrado

SSP

nitrato

164164

4512008

166292

89042

rocha 1,85

Fconcentrado " 5 0 - 6 7

rSSP 1,86

*0,95 (1,1) = 647,8

77

Srocha 355,80 'rocha = 0,92

Concentrado " 1 5 1 6 ' 7 0 t i 0 98
concentrado '

'SSP 357,30 'SSP 0,04

Amostra? Media das
contagens

Concentração*
fppb U)

Erro**
relativo ('

Rocha
Concentrado
S.S.P.

18295
16493

17982

150,2
135,5
147,7

0,2

9,7

1,6

* A concentração foi obtida da reta de calibração a pajr

tir das médias das contagens.

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

de concentração dado pela reta de calibração, 150ppb.



CAPÍTULO IV

COMENTÁRIOS E CONCLUAS

4.1 - Comentários

Segundo os ar rys Macfarrem e Lishka ' , o erro

total, nos métodc-. de análises quantitativas, ê dividido

em três categorias : excelente Cerro total igual ou menor

do que 25$), aceitável (igual ou menor do que 501) e ina

ceitâvel (maior do que 50%). Como, no caso mais desfavorá

vel para este trabalho, o erro total encontrado foi de

14,71, pode-se afirmar que o mesmo se enquadra na catego

ria excelente.

Seguiu-se o esquema produtivo da Arafértil, com ex

ceção de uma amostra, concentrado da Fosfértil. Esta única

amostra diferente foi analisada com o intuito de fornecer

informações para a execução de uma tese de mestrado, vej_

sando sobre a determinação de urânio em fertilizantes, que

complementa os resultados deste estudo.

Os dados sobre as concentrações obtidas para as amos_

trás de F.A.P.S. (88ppm) e S.S.P. (9Jppm), que . utilizam

apenas 2(H e 24*» de F.C.A e G.C.A., respectivamente, podem

inicialmente parecer estranhos, entretanto Ryan c Colter

encontraram resultados análogos»para o S.S.P. , da rocha

da Flórida. Uma possível explicação seria que o ácido suj_

78
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fúrico, componente do processo de produção de ambos os

produtos, também possui urânio em quantidades significatj_

vas.

0 ácido sulfúrico, segundo a literatura, pode ser

obtido do enxofre ou de um efluente do processo de benefi

ciamento da rocha (gesso fosfático), os quais podem estar

contaminados com teores de urânio e tõrio '

0 S.S.P. resulta da reação do G.C.A. com ácido su^

fúrico. Apesar de, no G.C.A., a presença do tõrio ser signî

ficativa, no S.S.P., a presença deste radionuclídeo pode

ser considerado estatisticamente desprezível. Uma possível

explicação seria que o ácido sulfúrico, utilizado na fabri_

cação deste produto, conteria uma maior concentração de u

rânio do que de tório. Consequentemente, na reação, o pro

duto resultante (S.S.P.) apresentaria uma concentração de

urânio superior ã de tório.

0 concentrado é obtido a partir de uma flotação ani£

nica da rocha com ácidos. Inicialmente, o teor de P ? ^ n o

minério e de 161 e, apôs a flotação, esse teor passa para

cerca de 35$. Sabe-se, pela literatura e pelo item 1.2

deste trabalho, que a apatita apresenta em sua composição

química e elemento urânio. Assim, o aumento do teor de

P20, apresentado pelo concentrado acarretará também um au

mento no teor de urânio, o que mostra a coerência dos r£

sultado obtidos para as concentrações de urânio na rocha
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(ISOppm) e no concentrado (212ppra).

Sabe-se que o urânio e muito reativo com ácido suj|_

fúrico ' ' .sendo assim, durante a flotação, o urânio

pode estar sendo extraído da molécula de apatita. A volo^i

dade desta reação aumenta, a medida que diminui a granul£

metria dos grãos que formam o concentrado. Quanto ao t£

rio, apesar de não ser tão reativo com o ácido sulfúrico,

também pode ser retirado desses grãos da mesma forma.

O F.C.A., apresenta um teor médio de P7O5 de 4(H, o

que indicaria ser a concentração de urânio nos grãos fî

nos maior do que aquela encontrada no concentrado. Tal não

ocorreu e obteve-se para a concentração de urânio no F.C.

A., 209ppm. Uma explicação para o teor de urânio não ter

acompanhado o crescimento do teor de P ? ^ ' sei"ia provave][

mente, a perda de urânio para um efluente da flotação , ou

seja, o gesso fosfático, pois estes grãos apresentam uma

granulometria adequada para a extração de urânio. Quanto

ao tõrio, também pode ser retirado, pois a superfície esp£

cífica para o ataque químico é muito grande e consequent£

mente, tem-se, no gesso fosfático, urânio e tõrio, oriuii

dos do F.C.A.

O G.C.A. tem um teor médio de P2°s ̂
c 30* ' assim

sendo a concentração de urânio no G.C.A (llOppm) é menor

do que aquela no F.C.A. Quanto ao tório, como a superfície

específica para o ataque c pequena, espera-se que o teor
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deste elemento no G.C.A. seja proporcionalmente mais £

levado do que no F.C.A.

Como o número de traços, devidos às fissões do tório

nas amostras de rocha fosfãtica, concentrado apatítico A

rafértil, G C A e concentrado Fosfértil foi elevado, é pro

vável que o teor de tório nestas amostras seja bastante

18 31
significativo *

A influência de utilização de sub-produtos do ben£

ficiamento da rocha fosfática já foi estudada por alguns

autores ' ' ' ' , porém não se obteve nenhuma conclusão

precisa sobre os efeitos decorrentes de sua utilização

em solos e na água.

A técnica de registro de traços de fissão, por sua

simplicidade de operaçãoealta sensibilidade, fornece resul_

tados experimentais razoavelmente precisos sobre a presen

ça de urâniu, no processo de beneficiamento da rocha fosfá

tica.

Posteriormente, procurou-se também verificar a viabi_

lidade da utilização de soluções de nitrato de uranilo,

para levantamento da reta de calibração,com o objetivo de

eliminar a necessidade do uso do padrão IPT. A reta fome

ce resultados satisfatórios, apresentando erros relativos

de 0,8'Í, 1,6% e 9,71 respectivamente para as amostras de

rocha, S.S.P. (bem como para o F.A.P.S.). concentrado (I;.
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CA. e G.C.A.) .

Assim sendo,verificou-se que uma reta de nitrato de

uranilo, provavelmente, poderá substituir a reta de pia

drão de concentrado apatítico do IPT, para as determine

ções de urânio, nas diversas etapas do beneficiamento da r£

cha fosfática.

Como complementação do presente trabalho, sugere-se

que todos os efluentes e materiais, que compõem o sistema,

sejam analisados. Assim, poder-se-á ter todo o caminho que

o urânio c o tório percorrem, durante o processo de benefi_

ciamento da rocha fosfática.

4.2 - Conclusões

Baseando-se nos resultados obtidos, conclui-se que :

- A técnica de traços de fragmentos de fissão é viá_

vel, para estudo das concentrações de urânio, no processo

de beneficiamento da rocha fosfática.

- Os resultado das análises realizadas neste trab£

lho estão entre 21ppm e 212ppm e as precisões, entre 8$

e 14,7%, dependendo do tipo de amostra, mas não devem ser coti

siderados representativos a ponto de se fazer qualquer t^

po de estimativa mais geral, em virtude de não se ter ob£

decido nenhuma técnica de amostragem t ira a coleta das £

mostras, as quais foram obtidas aleatoriamente dos solos

da própria fábrica e, em alguns casos, de exemplares de IÍJ
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boratõrio. Além disso, durante a operação,a Companhia Ara

fértil pode alterar o esquema produtivo.

- Com os resultados encontrados na tabela 15, devidos

ã análise dos resíduos provenientes das amostras de int£

resse, pode-se afirmar que o ataque químico utilizado para

a solubilizaçao das amostras, conseguiu extrair praticaraen

te todo o urânio presente nas mesmas.

- A possibilidade de utilização de uma reta de cali_

bração construfda, a partir de soluções de nitrato de uranî

Io, foi verificada, sendo que o erro relativo encontrado

vi "<>u entre 0,S% e 9,71, dependendo do tipo de amostra ansi

i a ia.

- O uso da técnica de traços de fissão pode vir a

.er estendido a todos os produtos que entrem no processo

da Arafértil e aos rejeitos, tendo-se assim um estudo

nais completo da redistribuiçao de urânio, ao longo das e

<apas do fluxograma produtivo dessa indústria.



APÊNDICE A

REPRODUTIBILIDADE DA TÉCNICA

Para verificação da reprodutibilidade da técnica

foi adotado a distribuição t de Student40'41'42.

Foi obedecida a seguinte seqüência na aplicação de

distribuição t de Student :

- primeiro passo : cálculo da média y, onde a media

de n valores experimentais y^ , yV'''}^ <* definida por :

- 1 n

y ' - T. y-
n i=l

- segundo passo : cálculo do desvio padrão S , onde

o desvio padrão de n valores experimentais y1, y,.,,, é

definido por :

- terceiro passo : cálculo do desvio padrão da me

dia S , onde o desvio padrão da media de n valores experi^
y „

mentais e definido por :

S • -^ (11)
y /n

84
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- quarto passo : cálculo da variável t para f graus

de liberdade e probabilidade, p, de não cair no intervalo

considerado (nível de significancia), adotando-se a nota

ção compacta t ,.
p »i

- quinto passo : cálculo da reprodutibilidade pe_r

centual, R definida por :

R = V
f _ * ^ x 1001 (12)



APÊNDICE B

TESTES PRELIMINARES

B.l - Verificação da igualdade estatística de variâncias

Como este estudo é feito através da análise da vari

ância é necessário verificar-se antes se as variâncias dos

41conjuntos são estatisticamente iguais , no nível de confi^

anca desejado.

Calcula-se inicialmente as variâncias dos resultados
A ft

para cada tipo de amostra pela fórmula :

2 Z (X. - X )
S. = -J i—, 11
i ná - 1

onde,

S. = variância dos resultados obtidos para as a

mostras (rocha, concentrado, S.S.P. e pa

drão IPT).

X. • média obtida para cada amostra.

X. . = diferenças de contagens normalizadas das a

mostras, obtidas na irradiação j.

n. " número de contagens determinadas para cada ti

po de amostra.
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Como o número de graus de liberdade para todas as va

riâncias, a serem comparadas, foi o mesmo, adota-sc o cri

41terio de Cochame . Baseia-se na lei de distribuição da

relação entre o valor maior obtido com a soma de todas as

variâncias, isto é

G max = -, 5-Ç2Í z (14)
r R ü cone a S.S.P.

onde,

S p * variância dos resultados na amostra de ro

cha.

S = variância dos resultados na amostra de concone —

centrado.

2S C C D = variância dos resultados nas amostras de

S.S.P.

Existem tabelas de G max e os valores são obtidos pa

ra K, (n-1) graus de liberdade, onde K ê o número de va

riâncias a serem comparadas e (n-1) ê o número de graus

de liberdade de cada variância que é igual para as todas

as variâncias sob análise.

0 valor de G max tabelado, no nível de confiança de

95* é 4 6.

G „ 95 (3,1) = 0,97
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Se Gmax for menor que G tabelado, concluiu-se que as

variâncias são estatisticamente iguais, num nfvel de con

41
fiança de 951. Passou-se então para a etapa seguinte.

B.2 - Verificação de influência de um único fator nos re

sultados obtidos

Satisfeita a condição anterior, sendo as variâncias

estatisticamente iguais no nível de confiança desejado,pas^

sou-se a comparação das médias obtidas.

Inicialmente, calcula-se a soma dos quadrados entre

as amostras, a soma dos quadrados residuais e a soma dos

33 41quadrados totais, determinadas respectivamente por

S Q E = E T 2 / n i - T 2 / N ( 1 5 )

S Q R = Ei £j X?j - E. T
2. / n2 (16)

S Q T = E. Ej X ^ - T2 / N (17)

N = número total dos eventos (quantidade total

de irradiações).

T. = soma de todas as diferenças de contagens de

cada tipo de amostra.

T * soma t o t a l de t o d o s o s T . .
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X.. - resultado da amostra (rocha (1), concentra

do (2) e S.S.P. (3)) obtido na determina

ção j.

n- = número de contagens determinados para cada

amostra.

X. = média obtida para cada tipo de amostra.

m - número dos tipos de amostras.

SQE = soma dos quadrados entre as amostras.

SQR = soma dos quadrados residuais.

SQT = soma dos quadrados totais.

De posse dos dados acima e dos valores da Tabela 10,

calcula-se :

S2E - |g| (18)

S2R - |9g (19)

Fexp = hX (20)
S*R

Verifica-se o valor de F tabelado no nível üe ^

anca desejado, utilizando-se a tabela de distribuição "F",
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segundo o critério monocaudal, com (m-1) e (N-mJ graus de

liberdade33'41'40'42.

F t a b 0,5 (2,3) = 9'55

Se F for menor que Ftab, concluiu-se que as médias o

btidas são estatisticamente iguais no nível de confiança

desejado.



APÊNDICE C

COMPARAÇÃO DE DUAS MÉDIAS

A comparação de duas médias é feito pelo critério

"t" de Student por ser mais rigoroso , sendo necessário

primeiramente, verificar se as variâncias calculadas para

cada amostra e o padrão IPT são estatisticamente iguais,

no nível de confiança de 95%, pelo teste F (bicaudal) ' .

A tabela de distribuição F é de dupla entrada, e£

tando na primeira linha os valores de F. , que correspondem

ao número de graus de liberdade de variância numericamente

maior. Na primeira coluna encontram-se os valores F2 que

correspondem ao número de graus de liberdade de outra va_

riância. Cumpre lembrar que, na comparação de duas variân

cias, quando se aplica o teste F, deve-se colocar no nume;
33 41rador a variância de maior valor ' , um vez quo p valor

da função F é sempre maior ou igual a unidade. 0 valor de

F experimental é dado através da expressão :

Fexp = -4 (21),

,2
i • variância dos resultados obtidos (numericamen

te superior).
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S • variância dos resultados obtidos (numcricamen

te inferior).

Passa-se a comparar o valor calculado (Fexp)com o

valor tabelado (Ftab), no nível de confiança desejado (951),

segundo o critério bicaudal, com F. e F, graus de libejr

da de :

Ftab 0,95 (1,1) = 6 4 7 < 8

Se Fexp for menor do que Ftab, concluiu-se que as

variâncias são estatisticamente iguais, no nível de confi^

anca desejado.

Constatada a igualdade das variâncias, calcula-se a

41variância ponderada, determinada por :

S2 S2

s - ("-!) i + (m-1) u f221
n + m - 2

onde,

n = número de contagens determinadas para cada

amostra.

m * número de contagens determinadas para o pa

dríio IPT contaminado.

S- B variância dos resultados obtidos para cada t^

po dn amostra.
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S • variância dos resultados obtidos para o pa

drão IPT contaminado.

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

41de Student, determinado por :

, X. - U | ___
Texp = - I — ^ L- x /% (23)

onde,

X. = média aritmética das contagens obtidas por a

mostra.

U = média aritmética obtida para o padrão IPT con

taminado.

n = número de contagens determinadas para o pa

drão IPT contaminado.

S • desvio padrão.

A seguir, compara-se o valor calculado (Texp) com

o tabelado no nível de confiança de 95%, segundo o crit£

rio bicaudal, com (m + n - 2) graus de liberdade33'40'41'42. Pa

ra texp menor que Ttab no nível de confiança desejado,

as duas médias são iguais, podendo-sc concluir que o com

portamento dos meios de irradiação cm analise são estatis_

ticamente iguais.



APÊNDICE D

INFLUÊNCIA DO TÓRIO NOS RESULTADOS

A relação entre os traços provenientes das fissões

235 238
do U e do U, contidos na solução de nitrato de uranj

18 33
Io, pode ser determinada pela expressão '

T235N _ TSCN _ 1 ( 2 4 )

*238N 'CCN

onde,

TSCN =
 T235N + T238N

TCCN 1238N

onde,

T-_5Í, = traços provenientes das fissões do U,

contido na solução de nitrato de uranilo.

238T238N = traços provenientes das fissões do U,

contido na solução de nitrato de uranilo.

contagem normalizada obtida na irradiação

sem revestimento de cádmio da solução de

nitrato de uranilo e que corresponde às

fissões do 235U e do 238U.
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CCN contagem normalizada obtida na irradi£

ção com revestimento de cádmio da solu

ção de nitrato de uranilo e que corre:»

- - 238ponde as fissões do U.

0 número total de traços provenientes das fissões

238,de U,contido nas soluções de amostras, pode ser deter

ninada pela equação * :

onde,

238A

TCCN (TSCA - TCCA)
TSCN " TCCN

(26)

CCA

'SCA

contagem normalizada obtida na irradiação

com revestimento de cádmio das soluções

amostras e que corresponde às fissões

do 2 3 8U e do 2 3 2Th.

contagem normalizada obtida na irradiação

sem revestimento de cádmio das soluções

amostras e que corresponde às fissões do

235,, 238., „ 232T.U, U, e ln.

0 número total de traços provenientes das fissões

do tõrio 232, contido nas soluções amostras, pode ser d£

terminado pela equação 18,36

CCA
T + T
*232 J238A
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ou.

T = T - T
*232 *CCA 238A

Para se obter o número de traços provenientes dns

fissões do tór io 232, subst i tui-se a equação (26) na (27)

e tem-se :

TSCN - TSCA - TCCN
TT

SCN - CCN

Para que o número total de traços relativos a

são do tõrio 232 tenha significado estatístico, é necesssí

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

- 18 33 -

três vezes ' o valor do erro associado ao numero total

de traços obtidos, relativos ãs fissões do urânio 238, ou

seja :

T232 - oT238A

Fazendo-se a propagação do erro do T--g. na equa

ção (26) tem-se :

«T2 = (—lsSà—\ nT° T 2"S8A íf ^ T ^ ° T CCAZ38A T LLAT C C A f
SCN - CCN L L A JSCN -

[ TSCN ÍTSCA - TCCA) *]
(TSCN - 'CCN)2 J CCN
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TCCN (TSCA - TCCA) * T2( ,T T X ^ j aiSCN
llSCN " CCPT

onde,

OT238A = e r r ° a s s o c i a d o ao T238A

oTCCA = erro associado ao

= erro associado ao

- erro associado ao

= e r r o associado ao

TCCA = TCCA

2_ = T
0 JSCA SCA

0 TCCN = TCCN

TSCN * TSCN

Os erros associados ãs contagens normalizadas, obtj_

das nas irradiações com e sem revestimento de cádmio, fo
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ram calculados aplicando-se a l e i da propagação dos erros
- 18,33na equação

T T
n AT = K * A (30)

onde,

KT K T
7 A 2 2 B 2

T g ) oToT 2 (31)
M

°TR = TR

O T Í = TA

o T M = TM

então ,

2 K TA , K T

K T . T_ -

TMZ M

onde.
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ai = erro associado ã contagem normalizada

K = fator aplicado ã contagem normalizada obtî

da no detector da solução monitora com a

finalidade de reduzir as soluções monito

res à mesma concentração.

T R = contagem obtida no detector da solução

monitora, tomada como referência.

T. = contagem obtida no detector da amostra

ou da solução de nitrato de uranilo.

TV. = contagem obtida no detector da solução

monitora de nitrato de uranilo, correspon

dente a T..

0 fator corretivo K é uma constante para cada tipo

de amostra, que ajusta a concentração dos diversos monit£

res â concentração do monitor tomado como referência. É

expressa da forma abaixo :

C M.
jr—Í (333
L MR

K. • é o fator corretivo de concentração para

cada amostra i.
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M- = é a concentração dos monitores referentes

a cada tipo de amostra.

C M R = é a concentração do monitor tomado como r£

ferência. Neste trabalho CM_ = lOOppb de u

rânio.

Com objetivo de se manter as mesmas condições de aná

lise, os recipientes de cãdmio devem possuir a mesma e£

18 — -»
pessura , evitando-se assim o acréscimo de outra variável
no processo.

Caso o tório tenha significado estatístico, o erro

associado a essa contagem pode ser obtido de (28) , aplÃ

cando-se a lei de propagação de erros nesta equação, ter£

mos :

oT2232 = oT2CCA + oT2238A (34)

onde,

oT232 * erro associado ã contagem do tório

aTCCA * erro associado à contagem de amostras com

cãdmio (obtido da equação (31)).

OT238A = erro associado à contagem do urânio 238 da

amostra (obtida da equação (29)).



APÊNDICE £

RETA DE CALIB RAÇÃO

E.l - Reta de calibração

Cono a concentração de nrânio e a contagem normalizai

dos traços obtidos nos detectores das amostras são as dua?

variáveis envolvidas no processo, deve-se verificar se os

mesmos estão correlacionados, isto é, se não são indepcn

dentes, utilizando-se a estimativa do coeficiente de corr£

lação41.

n Z C. T. - Z C. I T.
' (35)

A Z c\ - (E Cj)2 ( n E T? - (Z Tj) 2

r = estimativa do coeficiente de correlação

C. = concentração de urânio de cada solução utj_

lizada na obtenção da reta de calibração.

T. = contagens líquidas normalizadas correspon

dentes a C..

n * número de soluções usadas na obtenção da

reta.

101
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Os valores positivos de r indicam que C e T tendem

a variar no mesmo sentido, isto é, T cresce para valores

crescentes de X e vice-versa. Valores negativos indicam o

contrário. Valores iguais ou próximos a um (1) indicam

uma relação linear .

Se o coeficiente de correlação for próximo òi unida

de, pode-se ajustar, estes pontos pelo método dos nínimos

quadrados.

Obtém-se os coeficientes a e b da reta de calibrarão

41
(T - a C • b) pelas equações :

n E C. T. Z C. E T.
l i - í í , ,,•>a = y j— (36.,

n Z Cf - (E C.) z

r r2 r T. E C Z C. T.E C . E i - i i
* = 2

n E CJ - (E Cp
(37)

Os erros associados aos coeficientes a e b foram ca_l

culados aplicando-se a lei da propagação de erros.

Assim tem-se :

7>Z 'c. + z <!§:> a Ti

ob - - / £ (|̂ -) Oç * Z (JJ-) oT. (39)
i i i
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De modo geral cm determinações quantitativas, uma

das variáveis c afetada de erro desprezível diante do erro

da outra, desprezou-se os oC na presença dos aT. . Logo

tem-se :

oa = - /E (|f-)2 oT2 (40)
3 Ti x

• ob = - ft (f£-)2 aT2 (41)

onde.

. n C. I C.
- 1 " *2 T^

n E CJ - (Z Cp

.. E C2 C. E C.
iL. = 1 - 1 1
3T 2 2
3Ti n E c; - a c.r

As contagens líquidas normalizadas foram calculadas

por :

K T. Ji - BG (44)
R TM

fator aplicado ã contagem obtida no detector

da solução monitora com a finalidade de redu

zir todas as soluções monitoras â mesma con

centração.
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T = contagem obtida no detector dc solução monito

ra, tomada como referência.

T. = contagem obtida no detector das soluções a

mostras ou de nitrato de uranilo.

T = contagem obtida no detector das soluções moni

toras correspondentes a T .

BG = contagem normalizada correspondente ã radiji

ção de fundo.

Os erros associados às contagens líquidas normalizei

das foram calculados aplicando-se a lei de propagação dc

erros , tem-se:

If T T
A D 2

• ( \ *y T
R TM

2 «
K

2

°B(

T

j
1 1

fA +

I T A
^ :

K

2

) {

TA

oT = erro associado a contagem líquida normaliza^

da.

oBG * erro associado ã contagem líquida normalize

da correspondente a radiação dc fundo.

oK • erro associado ao fator corretivo dc conccii

tração dos monitores.
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O erro da radiação de fundo foi obtido aplicando-se

a lei da propagação de erros na equação.

RFBG = T =*£ (46)

\

T

T p * contager. obtida no detector imerso na solução

de HNO3 1:10.

T = contagem obtida no detector imerso na solução

monitora irradiada juntamente com a solução

de HN03 1:10.

oBG2 = ( A 2 T + (ç-5-)2 T + (r-4F)2 T (47)TRM R TRM RF TRMZ RM

0 erro do fator corretivo de concentração dos monito

res foi obtido aplicando-se a lei da propagação dos erros
• • •• - 8

na equação (33). Achou-se um valor aproximado de 10 que

por ser muito pequeno foi desprezado em presença dos ou

tros erros calculados. Assim sendo, os erros associados às

contagens líquidas normalizadas foram :

7 O 7 A 7 A D 7

O2BG (48)
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E.2 - Exatidão da técnica

hntra-se na reta de calibração com as contagens H

quidas normalizadas para as soluções de rocha apatítica,

concentrado Arafértil e S.S.P. , equivalente a containing

ção de 150ppb de urânio, supondo não haver perdas durante

esta operação.

A diferença entre o valor de concentração contamina

da utilizada e da concentração retirada da reta de calibra

ção, foi considerada como semJo devido a perdas.

Com estes dados determinou-se o erro relativo, cujo

45
valor da a exatidão da técnica .

Erro relativo = ( v a ^ r d a o e i r o ' * 1 0 ° *

t Valor verdadeiro - Valor calculado I
Valor verdadeiro [x

x 1001 (50)
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