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SUMÁRIO

No presente trabalho foi medido o teor de urâ

nio nos ácidos fosfórico e sulfúrico, através da técnica

de traços de fragmentos de fissão. Utilizando-se como d£

tector o Malcrofol KG, de lOum de espessura.

Adotou-se o método por via úmida, sendo que

a^ amostras ácidas foram utilizadas diretamente como meio

de irradiação, o que apresenta a vantagem de dispensar a

retomada das mesmas para o meio nítrico, conforme é comu

mente utilizado.

A análise das amostras de ácido sulfúrico d£

monstrou que o teor de urânio neste ácido está abaixo de

4ppb, limite de detecção da técnica.

Os resultados encontrados para as amostras de

ácido fosfórico estão na faixa de 31 a 845 ppm, apresentan

do erros percentuais que variam de 7,91 a 9,7i.

Pelos resultados obtidos, ficou comprovada a

viabilidade da medida de urânio nos ácidos fosfórico e sul

fúrico pela técnica dos detectores de traços de fissão.



ABSTRACT

This paper deals with the determination of

uranium content in phosphoric and sulfuric acids. The

uranium was measured through the fission track registration

technique, using Makroful KG, lOym thick, as detector.

The so called "wet" method was adopted and

the acids samples were used directly as irradiation medium.

This proceeding showed the advantages of simple sample

preparation, and avoided the need of changing the acids

samples media to nitric medium, as commonly used.

The analysis of the sulfuric acid samples

showed uranium contents under the detection limit of the

technique (4ppb).

The results found for the fosforic acid samples

ranged from 31 to 645ppm, with experimental errors between

7,9 and 9,7*.

The results obtained proved the feasibility

of measuring the uranium content in phosphoric and sulfuric

acids, using the fission track registration technique.

ri
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Considerações iniciais

A presença de urânio em materiais fosfatados é bem

conhecida através de análises experimentais realizadas por

diversos autores3'4'5'7'16'17'18'19. A recuperação do urâ

njo destes materiais pode ser economicamente atrativa, tor

nando-os uma possível fonte desse mineral.

0 ácido fosforico, por conter dissolvida, essência^

mente, toda a quantidade de fosfato e urânio da rocha, é

reconhecidamente ' ' * ' o meio economicamente mais

viável de extração de urânio, além de permitir o aproveita^

mento conjunto do fosfato piara fértilizanter .

Os fertilizantes são todos os materiais, que aplica

dos ao solo, suprem-no dos nutrientes requeridos pelas plan

tas, assim como . nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio,

magnésio, enxofre, ferro, etc. Os fertilizantes químicos

são classificados basicamente, pelo tipo de nutriente que

possuem, em três tipos ; nitrogenados, potássicos e fosfa

tados .

• Este trabalho, particularmente, está relacionado

com os fosfatados.



O objetivo primário da indústria de fertilizantes

fosfatados e converter a apatita tfa rocha fosfãtica em

uma forma proveitosa para as plantas, pois ela, na sua fo_r

ma original, ê muito pouco solúvel e de pouco valor como

fornecedora do nutriente fosfato. .

0 método mais usado para sé transformar a apatita em

uma forma mais solúvel é o tratamento com um ácido mine

ral-sulfúrico,. fosforico ou nítrico-sendo que os dois pri

meiros são os mais usados. No diagrama da Figura 1 estão

representadas, simplificadamente, as principais técnicas

industriais de produção de fertilizantes fosfatados, n-as

quais se utilizam os referidos ácidos.

Os materiais fosfatados, de um modo gerai, contem em

diversas concentrações, traços de elementos tais como met

tais pesados e elementos radioativos que podem causar im

pactos ambientais indesejáveis. Os principais radionuclí

deos encontrados, nesses materiais são os vários membros da

série de decaimento radioativo do urânio e do tõrio (Figu

ra 2). Eles se associam a apatita por meio de uma subs^i

tuição iôníca, que ocorre quando um radial da estrutura

dá apatita é trocado por um outro elemento.

> • * •

Òs elementos radioativos presentes nos materiais

fosfatados, contribuem, quando aplicados nos solos, para o

.aumento da radioatividade natural do ambiente, pois podem

.ser carreados pelas chuvas, quando não são interceptados

. pelas plantas ou retidos pelo solo, tomando a direção do
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mar através de rios e atingindo outras terras no caminho

A crescente preocupação das organizações de proteção

radiolõgica com o meio ambiente e a necessidade da desço

berta de novas fontes de urânio, levou diversos pesquisa^

dores a se dedicarem ao estudo da influência e importância

dos radiònuclídeos existentes na rocha fosfática e nos

seus subprodutos.

A radioatividade da rocha fosfãtica foi notada pela

primeira vez pelo físico britânico R. Strutt, que desço

briu que amostras de Fosforita eram muitas vezes mais 'rja

dioativas que a média das rochas da crosta terrestre

Essa radioatividade ê devida quase que exclusivamente ao

urânio e seus produtos de decaimento.

3 4 5Guimond ' ' realizou seus estudos baseando-se . nas

rochas fosfãticas dos Estados Unidos, principalmente na

Florida, determinando o conteúdo de urânio, tõrio e rãdio-

226 dos materiais fosfatados nas suas diversas técnicas de

produção. Seus trabalhos fornecem um importante levantamen

to da distribuição de radioatividade nas etapas do trat£

mento das rochas fosfãticas analisadas, desde a mineração

e beneficiamento até a produção do ãcido fosfórico e fert^

lizantes. Partindo da rocha da Florida jã analisada por

Guimond, Roessler aprofundou-se na verificação do equiH

brio .radioativo entre o urânio e o radio 226, concluindo

•que : somente no ãcido fosfórico o equilíbrio era rompido,

com ó urânio aparecendo principalmente no ácido e o radio-



226 no gesso fosfãtico. Ryan e Cotter citam também dados

de Guimond no trabalho que realizaram sobre a estimativa

de dose e impacto causados por uma indústria fosfática da

Flórida e inferiram que os danos não chegam a ser signifi

cativos. . /

Avaliações realizadas por Pensko , Fitzgerald ,

Londhe e outros, sobre o gesso fosfãtico, permitiram co

nhecer o-impacto radiológico causado pelo seu uso em mate

riais de construção. A alta concentração de radio-226 neŝ

te subproduto da produção de ácido fosfõrico, juntamente

com a alta taxa de emanação de radônio-222, representam -se

rios riscos para a população que vive em habitações
* ' 8

construídas destes materiais .

Paul, Londhe e Pillai durante a análise do nível

de radionuclídeos em ambiente aquático (peixes, água de

rios) da índia, determinaram a contribuição nociva proveni_

ente de indústrias de fertilizantes fosfatados e suas £

plicações no solo como sendo de, principalmente, urânio,

rádio 226 é tõrio, e que no çômputo geral esta parcela era

bastante representativa.

Seguindo a literatura sobre rochas fosfãticas, aque

Ias versando sobre os processos de extração de urânio de

materiais fosfatados são de muita importância como forma

viável de se obter urânio. McCullough , Ketziner , Arnould ,

entre outros, dedicaram seus estudos à análise particular

de processos de recuperação do urânio do ácido fosfõrico



produzido por via uaida ("Wet Process"). Já MacCready,

Wethington e Hurst descreveram ^processos distintos de

recuperação de urânio e, analisando-os, deduziram que o

urânio pode ser recuperado economicamente da rocha fosfá

tica, somente através da produção do ácido fosfórico. Um

artigo publicado pela Comissão de. Energia Atômica Austra

liana apresenta uma revisão geral de todos os processos

de recuperação de urânio* desde a extração direta da ro

cha até a extr.açac nos diversos fertilizantes fosfatados,

passando pelo ácido fosfórico.

Todos os trabalhos estudados, de um modo geral, su££

rem uma relação diretamente proporcional entre a concen

tração.de urânio e o teor de P 2O 5
3' 4' 5 > 7' 1 6.

Poucos trabalhos foram encontrados na literatura

versando sobre a rocha fosfática nacional e seus subprodu

tos. Páschoa e Nóbrega , após estudos com respeito ao ur£

nio, citam medidas tomadas pelo Governo Federal no sentido

de controlar a contaminação do ambiente na região de Araxá
18 19

(MG). Cardoso e Silva da Rocha determinaram a concen

tração de urânio na apatita e fertilizantes, respectivamen

te. Em suas medidas, Cardoso.seguiu todo o processo de b£

neficiamento da rocha fosfãtica de Araxá feito pela ARAFÉR

TIL, e, ainda, o concentrado apatítico fosfértil, origina

do da rocha de Tapira (MG). A Silva da Rocha deve-se as de

.terminações, de urânio nos diversos fertilizantes fosfatei

• dos sólidos, fabricados a partir de rochas de Araxã e Tapí_

ra. Em ambos os trabalhos, os autores, observando a distri
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buição de urânio nos diversos materiais, formularam a hipó

tese do comprometimento.dos ácidos fosforico e sulfúrico

com as concentrações encontradas.

Embora diversos trabalhos sejam encontrados na Iit£

ratura internacional sobre o ácido fosforico com respeito

a seus teores de radionuclídeos, nenhum trabalhe foi con

seguido a esse respeito sobre o ácido sulfúrico.

Esta análise com os ácidos sulfúrico e fosforico

nacionais, se fazia necessária pela importância de ambos

na manufatura de fertilizantes fosfatados e, ainda, pelo

ácido fosforico representar um possível vínculo na extrji

ção de urânio das rochas fosfáticas nacionais.

Para realizá-la avaliou-se as regiões produtoras dos

ácidos de interesse para a coleta de exemplares,optando-se

pela região de Cubatão, por concentrar um grande número de

fábricas de fertilizantes.

As amostras analisadas foram coletadas nas seguintes

fábricas :

-. TAP S/A - Indústria

- MANAH S/A

- ÜLTRAFÉRTIL S/A - Indústria e Comércio de" Fertili

zantes



- SOLORRICO S/A - Indústria e Comércio

- COPÈBRAS S/A

1 . 2 - 0 ácido sulfúrico (H2SO4)

O ácido sulfúrico é um ácido forte, altamente corro

sivo, produzido através da combinação do trioxido de enxo

fre (SO,) com a água . Ele pode ter sua origem no enxofre

elementar, também chamado Sulfur (S), na Pirita (FeS2) e

em outras ^.ontes, entre as quais o gesso fosfático (CaSO4)

e o ácido sulfúrico recuperado por processos metalúrgicos.

Sua utilização é ampla, principalmente na manufatura de

fertilizantes, tintas, Jetergentes, inseticidas e explosj_

vos.

Experimentalmente, o ácido sulfúrico é muito usado

na preparação de amostras biológicas para análise de bajL

xos níveis de concentração de radionuclídeos. A mínima

quantidade de urânio neste ãcido representaria uma grande

contaminação, que interferiria nos resultados da medida.

Atualmente, o ácido sulfúrico com alta concentração

(981) - utilizado nesse trabalho - é manufaturado industry
2almente quase que exclusivamente pelo processo por contato

("Contact Process"). Neste processo, o trioxido de enxo

fre (SO») é preparado tecnicamente (Figura 3) passando-se

uma mistura gasosa de diõxido de enxofre (S02), obtida p£
*

Ia queima de sulfuretos minerais (Pirita, Sulfur,etc), por

um conversor dotado de catalisadores aquecidos. 0 SOj, en
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tão, passa para uma torre de absorção onde é absorvido em
o

ácido sulfúrico concentrado, que é diluído e recirculado

para manter a concentração constante *

Ar
Secagem do

ar

Enxofre*
Combustão
de Enxofre

Conversor
SO. SO,

SO.

SO.

Torre de
Absorção

Diluição

Ácido
Sulfúrico
Concentrado

Figura 3 : Diagrama simplificado da produção do ácido sul_
fúrico pelo processo por contato.

Nas fabricas de fertilizantes mais antigas, o ácido

sulfúrico era diluído, normalmente para 551 - 60% H2SO. , e

resfriado em trocadores de calor antes de usado. As fãbri

cas mais modernas usam o ácido sulfúrico numa concentração

aproximada àquela que e recebido , usualmente 931-98IH2SO..

A produção brasileira de enxofre se compõe de uma

pequena parcela obtida a partir do processamento do xisto

do Irati, a cargo da Superintendência da Industrialização

do Xisto, de outra parcela recuperada dos gases oriundos

do processo de refino do.petróleo, em unidades agregadas às

refinarias da Petrobrás, e de uma parcela que inclui o áci

do sulfúrico não vinculado ao enxofre importado. Mais espe
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cificamente, este ácido ê produzido pela indústria carbo

química catarinense, através da Pirita carbonosa de Santa

Catarina., e pela Companhia Paraibuna dê Metais, que recupe
• 22ra o ácido sulfúrico na metalurgia do zinco .

0 Brasil, segundo estatísticas, com reservas de enxo

fre elementiT-, não oficializadas, da ordem de 3,6 milhões

de toneladas, localizadas no município de Siriri, SE, ocu

pa uma posição de pouca relevância no panorama internacio

nal, sendo necessárias grandes importações do referido bem

para suprimir o "déficit" por parte da oferta nacional,

Nos últimos anos, a produção nacional de ácido sulfúrico

vem respondendo por 80% do consumo aparente de enxofre

(Tabela 1).

TABELA 1 : Enxofre - principais estatísticas

Produção (t) 92.061 ^ 130.641 102.297

Importação (t) ' 688.493 969.737 852.864

Consumo aparente (t). 755.609 1.100.323 955.043

Nenhum trabalho foi encontrado na literatura indican

do o teor radioativo do ácido sulfúrico, entretanto, anáH
• ' ' 27 28 • 8 9 10

ses já foram feitas no .xisto ' e no gesso fosfatico ' ' ,

materiais básicos para sua obtenção, que justificam, em

•parte, ás hipóteses de contaminação do ácido sulfúrico su
• • 18 19

•geridas por Cardoso e Silva da Rocha
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As fabricas de fertilizantes visitadas utilizam-se,

todas, do ácido sulfúrico com concentração de 98% de H-SO.,

produzido a partir do enxofre elementar importado* sendo

que : A IAP, A ULTRAFÊRTIL e a COPEBRAs produzem seus pró

prios ácidos, enquanto que a SOLORRICO e a MANAH compram-

no pronto da COPEBRAS.

Após coletados os ácidos foram identificados com a

letra que caracteriza o ácido sulfúrico-S, seguida da l£

tra inicial da fábrica, exemplo : Para o ácido sulfúrico

IAP, adotou-se - Si. -

1 . 3 - 0 ácido fosfõrico (H3P04)

0 ácido fosfõrico é muito utilizado na industria de

fertilizantes, sendo ele próprio um fertilizante líquido,

mas também pode se - empregado na produção de sabões e d£

tergentes e pela indústria alimentícia . Sua origem pod»,

estar no fósforo elementar ou na rocha fosfática, nome C£

mercial da rocha contendo um ou mais minerais fosfatados,

usualmente apatita (Ca5 (F, Cl. 0H)(P0-)3).

0 mais antigo e ainda o mais econômico método para

se fabricar ácido fosfõrico é tratar a rocha fosfática com

ácido sulfúvico, por um processo conhecido como por via

úmida ("Wet Process"). A produção do ácido fosfõrico pelo

processo por via úmida envolve os seguintes passos : 1) Vis

solver a rocha fosfática em ácido sulfúrico, 2) Manter a

pasta-acidulada até que os cristais de sulfato de cálcio

cresçam ao tamanho adequado e a reação estabilize, 3) Se
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parar o ácido e o.sulfato de cálcio por filtração, 4) Con

centrar o ácido ao nível desejado.. 0 ácido fosfórico fil̂

trado normalmente contém 30 a 321 Po^s* portanto, ele deve

ser concentrado para o nível necessário ao seu fim particu

lar. Para os amonio-fosfatados e o superfosfatado triplo,

os dois principais fertilizantes feitos com ácido fosfóri

co, as concentrações preferidas são 40 a 42% e 52 a 541,

respectivamente. A última concentração é também utilizada

quando o ácido é enviado para um ponto distante do local

de produção como material comercial, nesse caso, as impur£

zas sólidas do ácido são removidas, de modo a reduzir-se

os problemas de embarque e manuseio.

0 ãcido produzido pelo processo por via úmida ê us_a

do quase que inteiramente na produção de fertilizantes, on

de impurezas não são importantes . 0 ãcido puro(1001H-PO. )

é obtido do fósforo elementar por processo em forno ele

tricô (Velectrt furnace"), que requer grande quantidade de £

nergia elétrica.

0 Brasil no cenário dos fertilizantes fosfatados na

turais posiciona-se como pequeno produtor e detentor de r£

servas de rocha fosfática, necessitando recorrer a importa

ções, principalmente do Marrocos e Estados Unidos, para su
22prir sua demanda (Tabela 2)..
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TABELA 2 : Oferta mundial de fertilizantes fosfatados natu
rais.

Reservas

(1(T t P2O5 contido)

Produção
(IO3 t P2O5)

Brasil

ÈE.UU.

Marrocos

Outros países

TOTAL

268.300

5.500.000

63.000.000

177.760.000

246.528.300

965

57.000

20.000

66.000

144.010

Em termos de ácido fosfórico, cinco empresas estão

produzindo no país esse insumo indispensável â produção

dos fertilizantes fosfatados, entre elas citam-se a FOSFÉR

TIL, COPEBRÂS e ULTRAFÊRTIL **. A produção desse material

fosfatado apresentou em 1981 crescimento de 41% em relação

ao ano anterior (Tabela 3), o que demonstra a preocupação

de se reduzir as importações nesse setor. Observou-se, tam

bem nesse ano, uma diminuição do consumo aparente- desse

bem, provocado pela retração de vendas de fertilizantes no

país, que está ligada aos preços ao consumidor final e à

política de financiamento do Governo ã agricultura.
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TABELA 3 : Ácido fòsfõrico - principais estatísticas

1979 1980 1981

Produção (t) 174.374

Importação (t) 616.364

Consumo Aparente (t) 790.738

294.

781.

1.076.

540

718

258

415.

281.

696.

374

061

875

Entre-as fábricas de fertilizantes visitadas :A IAP,

SOLORRICO e MANAH compravam ácido fosfôrico a 51,5 + 0,51

de P2C5 da FOSFÉRTIL, que utiliza rocha fosfática de Tapi.

ra, MG; a ULTRAFÉRTIL produzia ácido fosfõrico á 401 de P2O5

através da rocha de Tapira, MG e a COPEBRÁS produzia ácido

fosfõrico a 501 de P2°c através d? rocha de Catalão, GO.

Para a identificação dos exemplares de ácido *fosf£

rico recorreu-se ao mesmo procedimento usado para o ácido

sulfúrico, sendo que, neste caso, a letra que caracteriza

o ácido fosfõrico é F. Exemplo, ácido fosfõrico IAP •*• FI.

Foram utilizados nesse trabalho, ainda, três exempla

res de ácido fosfõrico importados, dois do México e um da

África do Sul, identificados segundo as fábricas de origem

assim : FIA (IAP África do Sul), FIM (IAP do México) e FMM

(MANAH México). Os ácido» do México foram produzidos prin-

cipalmente através das rochas fosfáticas da Florida e do

Marrocos.
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O potencial .da rocha fosfática como uma possível fon

te de urânio foi inicialmente investigado nos Estados Unî

dos no final da década de 1940, mas a descoberta de gran

des reservas de urânio no início dos anos 50 acabou com o

interesse no urânio proveniente do processamento de ferti_

lizantes. Nos últimos anos, entretanto, a indústria de fer

tilizantes cresceu consideravelmente e a procura pelo pre

cioso mineral se intensificou, motivando um reavivamento

do interesse na sua recuperação.

Em certas circunstâncias, a recuperação do urânicr a

um custo razoável pode ser alcançada se o fosfato na rocha

foT também recuperado. Nesse caso, os métodos para recup£

ração de urânio durante a manufatura de fertilizantes fo£

fatados podem ser economicamente atrativos quando :

. uma quantidade apreciável de urânio existir de

forma extraível.

.. operações comuns ã manufatura de fertilizantes e

requeridas para extração de urânio podem ser aproveitadas.

. o partilhamento de infraestrutura e serviços é
«• ,16possível

A tecnologia e economia atuais indicam que o urânio

sõ pode ser recuperado a um custo razoável como um subpro

duto da manufatura do ácido fosfórico produzido por via u

mida, pois a dissolução de essencialmente toda a quantida
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de de fosfato da rocha é necessária para produzir a máxima

dissolução do urânio. ~*

A menos que futuras e extensas reservas de urânio

sejam descobertas, aumentos no preço mundial do "yellow.cake"

podem levar a :

1) Uma tendência a se utilizar uma maior quantidade

de rocha fosfãtica para o processamento do ácido fosfõri

co, permitindo, assim, maior recuperação do urânio, ou

2) A um aumento suficiente no custo do urânio que £a

rã com que.um processo de recuperação alternativo seja via

vel, exemplo : a recuperação do urânio do fertilizante su

perfosfatado

No Brasil, os trabalhos encontrados sobre urânio em
17 18 19produtos fosfatados ' ' tratam apenas dos efeitos noc^

vos destes sobre, o meio ambiente, nada relatando sobre a

possibilidade de sua recuperação.
J r

1.' - Considerações gerais sobre os detectores de traços

A técnica dos detectores de traços do estado solido

tem sido largamente utilizada nos diversos campos da cién

cia e da tecnologia devido a sua simplicidade de utilizzi

çao. Determinações de urânio em Águas , Tubérculos , Cin

.ias de Carvão25, Solos26, Xisto27'28 .Petróleo29, Apatita18 e
• ' 19
Fertilizantes , medidas de seção de choque de fissão e
função de excitação e datação geológica de minerais
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são algumas das aplicações deste tipo de detector.

Os detectores de traços do estado sólido são vidros

(Pyrex, Soda li me) , cristais minerais (Quartzo, Mica) e al̂

guns plásticos sintéticos (Lexan.Makrofpl, Nitrato de Celu

lose, etc) e outros, que sofrem danos em sua estrutura d£
•* • ' • • • • ' • 5 2

vido a passagem de partículas fortemente ionizantes . Os

danos quando revelados, isto é, atacados quimicamente, são

ampliados transformando-se no que se chama de traços, po£

sibilitando sua visualização em um microscópio ótico.Entre

estes detectores, destaca-se o Makrofol KG pela sua grande

sensibilidade a fragmentas de fissão.

As vantagens principais da utilização desses detecto

res em pesquisa básica e aplicada são : baixo custo, versa

tilidade de aplicações, alta sensibilidade e facilidade de

manuseio, revelação e contagem.

Para o emprego dessa técnica na determinação de u

rânio em amostras, pode-se optar por dois métodos '̂  :

- método em fase sólida ou a seco ("Dry Method")

- método em fase líquida ou por via úmida("V.'et Method")

0 método por via úmida, utilizado neste trabalho,

consiste em irradiar-se com neutrons a amostra em solução,

usualmente ácido nítrico, com o detector imerso na mesma,

formando uma geometria 4TT entre amostra e detector.
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Paschoa, Mafra e outros " , na determinação de urânio

em petróleo, experimentaram imerglr o detector na própria

amostra, petróleo-, em vez de usar o ácido nítrico como meio

de irradiação. Seus resultados demonstraram-se satisfató

rios, suscitando novas possibilidades nesse campo.

No presente trabalho, o "íesmo procedimento foi feito

com as amostras dos ácidos sulfúrico e fosfórico. Desta for

ma, utilizando-se as amostras diretamente como meio de

irradiação, evitaram-se todas as complicações decorrentes

dos processos de retomada das amostras para ò meio nítri

co, simplificando muito ars práticas de laboratório.

1.5 - Objetivos

Os objetivos principais do presente trabalho foram :

- medir a concentração de urânio nos ácidos fosfóri

co e sulfürico utilizados na manufatura de fertilizantes

fosfatados, verificando-se a viabilidade de emprego da têc

nica de traços de fragmentos de fissão.

- estudar a viabilidade de utilização dos ãcidos-a

mostras como meio de irradiação no emprego da técnica.

.-fornecer dados que contribuam com a pesquisa Tela

tíva ao teor de urânio nos produtos fosfatados nacionais.

• * . . >

;;, - analisar a potencialidade do ácido fosfórico nacio

nal como possível fonte da urânio.



CAPÍTULO II

PARTE EXPERIMENTAL

2.1 - Fundamentos

Os detectores de traços do estado sólido são materi

ais sensíveis aos danos causados pela passagem de partfeu

Ias ionizantes através deles. 0 Makrofoi, particularmente,

ê un plástico muito sensível a fragmentos de fissão.Quando

se imerge um detector de Makrofol numa solução contendo u

rânio e tõrio dissolvidos e submete-se o conjunto a um flu

xo de nêutròns, ocorrem as fissões do urânio e do tório.

Tais fissões produzem os fragmentos de fissão, que são par

tículas fortemente ionizantes, que, ao atingirem o detector,

provocam danos que ficam registrados sob a forma d e tr£

ços. Ütilizou-se neste trabalho, o Makrofol KG de 10pm de

espessura, fabricado pela Bayer.

A densidade de traços de fissão registrada está re

lacionada com as concentrações de urânio e tório na solu

ção de acordo com a seguinte expressão :

T'KNo t í ̂ * 6235'V af 2 3 5 + VÍjj ' 6238

C<rh

' 6232 ' °f

onde,

20
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_2
densidade de traços (cm )

constante que define a eficiência to

tal de detecção

N « número de Avogadro

= tempo de irradiação (s)

, C-.J- - concentração total de urânio e tório

na solução,respectivamente (g.cm )

A..', A-, = átomo-grama no urânio e tório natu

rais, respectivament' (g)

» *7^R = abundância percentual dos isótopos de
235 238

U e U no urânio natural ,respecti_
vãmente (átomos por cento)

69^8

Ô2_2 = abundância percentual do isõtopo de
232 »• - •

Th no tório natural (átomos por cen
to) , igual a 10.0*

^ "2 ~ 1fluxo de neutrons térmicos(nem s )

-2 -1fluxo de ne.utrons rápidos (nem .s )



22

o, ,of « seção de choque Microscópica de fis_
2̂ R 2^2

são.para faixa rápida do U e Th,

respectivamente (cm )

235 seção de choque microscópica de fissão

para faixa térmica do ^0:>U (cm )

Na posição escolhida para as irradiações o fluxo de

neutrons térmicos é muito maior que o rápido (a razão de

cãdmio do reator IEA-R1 do Insituto de Pesquisas Energéti.

cas e Nucleares é igual a 5,3) . Como os átomos de U

só se fissionam quando atingidos por neutrons rápidos com

energias superiores a 1,4 MeV e a seção de choque de fi_s
238 -

são do U para neutrons rápidos e of
 s 0,56 barns, pode-

se desprezar sua contribuição na expressão da densidade de
, 235

traços (equação 1), em face da contribuição do U, que
possui seção de choque de fissão para neutrons térmicos '

235(0,025 eV) de o, = 579 barns, e sofre fissão com neu

trons de qualquer energia, principalmente com neutrons de
235baixas energias. 0, U contribui muito mais para a densj_

dade dos traços no detector na posição de irradiação esco

lhida.

Quanto ao tório, cuja seção de choque de fissão para
- 232neutrons com energias superiores a l,2MeV e o o « 0,078

barns, apresenta uma contribuição para a densidade total de

traços fortemente dependente da sua concentração.Portanto,

caso se esteja trabalhando com pequenas quantidades de to

rio em presença de urânio, o termo referente às fissões do
• 2 3 2 «•

Th poderá ser desprezado da mesma forma que ocorreu p£
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ra o U. Caso contrário, sua contribuição para a densidii

de total de traços deve ser analisada e, se necessário,

subtraída da expressão (1), para que se considere apenas

as contribuições relativas ao U.

Para se verificar a contribuição do tôrio na densida

de total de traços, deve-se irradiar amostras com e sem o

revestimento de cãdmio. A análise.destas irradiações encon

tram-se no item 3.2 do Capítulo III, deste trabalho.

Ao irradiar-se uma solução com concentração de ura

nio conhecida e uma amostra cuja concentração de urânio

se quer determinar, nas mesmas condições (posições, fluxo,

tempo de irradiação e composição isotopica), pode-se obter

a concentração de urânio da amostra (supondo-se que na amoi>

tra não haja tório) pela seguinte expressão :

CA ' Cp

onde,

C. , C = concentração da amostra A e padrão p, res
A p —

pectivamente.

T; , T = densidade de traços obtida nos detectores
A p *

imersos nas soluções amostra e padrão, reŝ

pectivamente.

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

das características de registro de traço (ângulo crítico,

energia limiar para formação de traços, etc) do detector
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en si, assim como do alcance e características de perda

de energia dos fragmentos de fissã.o ao longo de suas traje

tõrias , sendo que a composição química do material irra

diado altera também o valor de K. Entretanto, caso seja ye

rificado através de testes que o meio de irradiação não in

fluencia na reta de calibração, o fator corretivo K torna-

se desprezível.

2.2 - Preparação das amostras e soluções de nitrato de ura

nilo

Utilizam-se, comumente, os ácidos ou álcalis para se

extrair o urânio de materiais sólidos ou líquidos. Os álea

lis apresentam uma desvantagem em relação aos ácidos que é

a tendência â formação de partículas coloidais,- contendo

parte' do urânio dissolvido, com alta atividade de adsorção

nas paredes do recipiente. Nos ácidos a atividade de adsor

ção do urânio pode ser desconsiderada, pois obtém-se

soluções uniformes, sem aglomerados. A uniformidade da so

lução ê indispensável, pois torna o processo de contagem

de traços mais rápido e simples, possibilitando a conta

gem dos traços de fissão em apenas algumas áreas do detec
23tor, que serão representativas do conjunto

Para o emprego da técnica de traços de fissão nos

ácidos fosfôrico e sulfúrico, decidiu-se utilizar os pró

prios ácidos-amostras como meio de irradiação, sendo que,

para isso, foram feitas as diluições necessárias que tor

nassem as supostas concentrações de urânio nos ácidos, com

patíveis com os fluxos de neutrons a serem utilizados. As
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diluições das amostras deste trabalho apresentaram vant£

gens incoparáveis com as técnicas de abertura química de

amostras, realizadas em trabalhos anteriores. Neles, demo

rados tratamentos químicos eram realizados.Utilizando-se

diversos reagentes que acarretavam em perdas de urânio du

rante os procedimentos.

2.2.1 - Preparação do ácido sulfúrico

-Como o áciro sulfúrico é um ácido muito corrosi.

vo, testes foram realizados para verificar o comportameri

to do Makrofol, do suporte de lucite e do recipiente de

poliestireno em presença deste ãcido. Para isso; comple

tou-se o volume de um recipiente (50ml) , contendo uma f_i

ta de Makrofol enrolada em um suporte.com uma amostra de

ácido sulfúrico 98%. Apôs um intervalo de tempo da ordem

de segundos, o Makrofol e a lucite se dissolveram em con

tato com o ácido, sendo que o material do recipiente não

se alterou, mesmo sob contato por 24 horas. Os testes fo

ram continuados com o Makrofol e a iucite, diluindo-se o

ãcido em proporções volumétricas de 1:10, 1:5, 1:4, 1:3.

Objetivava-se, dessa forma, determinar a menor diluição

possível para se utilizar o ácido sem danos aos materi

ais. Obtiveram-se resultados satisfatórios com a propor

ção 1:4, que foi a adotada.

As diluições das amostras de ácido sulfúrico,. fo

ram preparadas tomando-se 200ml de cada amostra para com

pletar o volume de 4 balões de 1000ml preenchidos cada um

tom 800ml de água destilada, identificando-os a seguir. O
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ácido sulfúrico SOLORRICO não foi analisado por ser çonsi_

derado. equivalente ao ãcido sulfurico MANAH, de mesma pro

cedênciá.

Para a construção da curva de calibração do ácido

sulfúrico que se encontra no Capítulo III utilizou-se o ã

cido sulfúrico P.A. Hoechst 96% diluído na proporção volu

métrica de 1:4, contaminado com concentrações conhecidas

de urânio. A contaminação foi feita a partir da solução

de nitrato de uranilo de 200ppb, preparando-se sulfato de

uranilo lOOppb segundo o procedimento : levou-se 50ml de

nitrato de uranilo 200ppb à secura em banho de areia, com

temperatura de 809C; retomou-se o resíduo com 30ml de ãci

do sulfúrico P.A. 1:4; transferiu-se a solução para um ba_

lão de 100ml e completou-se o volume com solução diluída

de ãcido sulfúrico P.A. 1:4. Em ;eguida, soluções de sulfet

to de uranilo de 20ppb, 30ppb e 40ppb foram preparadas p£

Io método da diluição volumétrica.

Soluções monitoras com 30ppb de urânio, que se_r

vem para monitorar o fluxo de neutrons, foram preparadas a

partir de soluções de nitrato de uranilo de 300ppb.

0 pH das soluções foi verificado, utilizando-se os

indicadores Merck, encontrando-se um valor inferior a 1,

concluiu-se, então, que as possíveis perdas de urânio por

.adsorçâo as. paredes do recipiente, se ocorriam, eram in

•9ignificantes.
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2.2.2 - Preparação do ácido fosforico

- No teste realizado para verificar o comportamento

do Makrofoi, do suporte de lucite e do recipiente de poli^

estireno em contato com o ácido fosforico, observou-se que

não ocorria nenhuma reação indesejável entre o ãcido •* os

referidos materiais. Devido a este fato, os ácidos fosfõri^

cos foram irradiados, para testes no reator Argonauta do

IEN, RJ, nas suas concentrações originais, sem diluições .

Entretanto, pára serem irradiados no reator IEA-RI do IPEN,

SP, foram necessárias diluições volumetricas para .compati^

bilizar as concentrações de urânio nas amostras com o flu

xo de neutrons do reator. Durante as diluições observou-se

que o ácido fosforico comercial (amostra) hidrolisa precji

pitando hidróxidos metálicos que, dependendo do pH da solu

ção, podem carrear urânio. 0 pro.blema foi contornado di.

luindo-se os ãcidos-amostras não com água destilada mas

com ácido fosforico P.A. Reagen 85%, diluído na proporção

1:10, para manter o pH da soluçãov bastante ãcido, inferior

a 1. Adotando-sé este procedimento, diluiu-se as amostras

das seguintes formas. :

- ácidos MANAH, IAP e UI/TRAFÉRTIL : colocou-se 5ml

de cada amostra em 3 diferentes balões de vidro de 1000ml,

completando-se seus. volumes com ácido fosforico P.A. 1:10.

.' - ácido COPEBRÁS : colocou-se 10ml da amostra em

.uni balão de vidro de lJOOml, completando-se o volume com a

cido fosforico P.A. 1:10. Do balão de 100ml tomou-se 10ml
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da solução, que.foi colocada num balão de 1000ml e compl£

toü-se o volume com ácido fosfõrico P.A. 1:10. Verificou-

se após irradiações, que o ácido necessitava ser mais d^

luído pára diminuir a concentração de urânio da solução.

Isto foi conseguido diluindo-se o ácido restante no balão

de 1000ml na proporção volumetrica de 1:2, com ácido fo£

fõrico P.A.1:10.

- ácidos IAP-México e MANAH-Mexico : colocou-se 10ml

de cada amostra em dois diferentes balões de vidro de

100ml, completando-se o volume com ácido fosforico . P.-A.

1:10. Dos balões de 100ml tomou-se 5ml de cada solução, que

foram colocadas em dois balões de 1000ml, completando-se

os volumes com ácido fosforico P.A. 1:10. Novas diluições

foram feitas diluindo-se os ácidos restantes nos balões

de 1000ml na proporção volumetrica de 1:2, com ácido fos.

fõrico P.A. 1:10.

- ácido IAP-Âfrica : colocou-se 20ml da amostra em

um balão de vidro de 100ml, completando-se o volume com ã

cido fosforico P.A. 1:10. Do balão de 100ml tomou-se 20ml

da solução, que foi colocada em um balão de 1000ml, com

pletando-se o volume com ácido fosforico P.A. 1:10.

O ácido fosforico SOLORRICO não foi utilizado por

ser considerado equivalente aos ácidos MANAH e IAP, de

mesma procedência.

A reta de calibração do ácido fosforico foi cor.£

truída com ácido fosforico P.A.85$,da Reagen,diluído na pro
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porção 1:10, contaminado com concentrações conhecidas de u

rânio. A contaminação foi feita a.partir da solução de ni

trato de uranilo 20ppm, preparando-se fosfato de uranilo

lppm segundo o procedimento : levou-se 25ml de nitrato de

uranilo 20ppm à secura em banho de areia, com temperatura

de 809C, retomou-je o resíduo com 50ml de ãcido fosfõrico

P.A. 1:10; transferiu-re a solução para um balão de 500ml

e completou-se o volume com ácido fosfõrico P.A. 1:10. Em

seguida, soluções de fosfato de uranilo de 40ppb, 80ppb,

lOOppb, 140ppb, 160ppb, 180ppb, 200ppb e 240ppb foram pre

paradas pelo método da diluição volumétrica.

As soluções monitoras, que foram preparadas tam

bem a partir da solução de nitrato de uranilo 20ppm, conis

tituiram-se de nitrato de uranilo 200ppb.

2.2.'? - Preparação das soluções de nitrato de uranilo

Entre as soluções de nitrato de uranilo que foram

preparadas, algumas foram utilizadas para monitorar o flu

xo de neutrons e outras utilizadas para contaminar os ãci

dos fosfõrico e sulfúrico, para a construção das curvas de

calibração. Todas as soluções, entretanto, foram prepara

das por diluições volumêtricas da solução de nitrato de u

ranilo lOOOppm.

A solução de nitrato de uranilo lOOOppm foi obtida

através do oxido de urânio (UjOA que foi obtido do nitra

to de uranilo P.A., 99%,da MERCK, segundo o seguinte proee

dimento : calcinou-se 5g de nitrato de uranilo P.A.991, a
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800*C, durante 16 horas, obtendo-se & oxido de urânio (U_

0 o ) . Pulverizou-se o U,0o obtido e, através de cálculos

estequiométricos, determinou-se a quantidade necessitada.

Pesou-se l,17927g do U-Og, conforme o calculado, em uma ba

lança eletrônica CAHN, com precisão de milésimos de mi li.

grama. Atacou-se o U-0_ com ácido nítrico P.A. concentra^

do, levando-se a solução ã secura em um banho àc areia ã

809C. Retomou-se o resíduo com ácido nítrico P.A. concen

trado e, logo após, transferiu-se a solução para um balão

de vidro de lQOOml, que teve seu volume completado com ãc^

do nítrico P.A., diluído na proporção volumétrica 1:10.

Ao final obteve-se 1 litro de solução contendo lg de ura

nio.que corresponde a lOOOppm de urânio.

2.3 - Irradiação das amostras

Para realizar-se as irradiações, as amostras dilu.í

das foram colocadas em recipientes de poliestireno com di_

mensões externas de 6cm de diâmetro por 5cm de altura e

50ml de volume, com os detectores imersos nas mesmas. Utî

lizou-se recipientes de poliestireno devido ã sua boa r£

sistência aos danos por radiação e por ele não reagir qui

micamente com soluções ácidas. 0 detector empregado foi

o Makrofol KG de lOym de espessura, confeccionado pela

Bayer, por ser muito sensível a fragmentos de fissão. Ele

foi utilizado em forma de fita, com dimensões de 22cmx2,]cm

e 5ixado com clorofõrmio no suporte de lucite, conforme o

arranjo da Figura 4. Est.e arranjo tem por finalidade pos

sibilitar um maior contato entre o detector e a amostra

a ser irradiada-e fornecer seis áreas de contagem de tr£
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ços num único detector, o que favorece à estatística das

contagens. -» •

As irradiações iniciais foram realizadas no reator

Argonauta do IEN, operando a uma potência de 170W, cujo

fluxo de neutrons térmicos no canal escolhido para irr£
-• '9 -» - 2 — 1

diação, J-9, ê de 1,24 x 10 neutrons, cm .s e a ra
y A

zão de cádmio 3,8. Como necessitava-se de um fluxo neu

trônico mais elevado, já que as concentrações de urânio nas

soluções demandavam muito tempo de irradiação no Argonauta

para possibilitarem as medidas, passou-se a irradiar no

reator IEA-PJ, do IPEN, São Paulo, cujo fluxo de neutrons

térmicos na guia de irradiação (G.I.) foi fornecido como
1 2 - - 2 - 1sendo de 6,3 x 10 neutrons cm .s a uma potência de

*? A

2MW e a razão de cádmio igual a 5,3.

No reator IEA-P.l, utilizou-se suportes de alumínio

perfurados, com capacidade para dois recipientes (soluções

amostra c monitora), cuja única função é o transporte dos

recipientes até a G.I.

Para monitorar as irradiações, já que num reator

não se tem fluxo de nêutróns constante com o tempo, como a
252contece com fonte de neutrons (Am-Be,Pu-Be, Cf), utili

zou-se também a técnica de registro de traços de fragmen

tos de fissão, irradiàndo-se soluções de nitrato de urani^

Io com concentrações conhecidas juntamente com as solu

çôes amostras. Recomenda-se, entretanto, que para um dado

conjunto de amostras a serem comparadas a solução monitora
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deve ter, se possível, a mesma concentração

As vantagens da utilização desta técnica de monitorai

ção são que o material e os equipamentos necessários são

os mesmos que jã estão sendo utilizados no desenvolvimento

do trabalho e que, relevando-se simultaneamente os detecto

res provenientes da solução amostra e solução monitora, £

liminam-se os erros relativos as variações do tempo e tem

peratura de revelação. Com a revelação simultânea dos dti

tectores, as variações de tempo e temperatura serão sentâ_

das por ambos os detectores e tudo poderá ser encarado
24como se fosse uma flutuação a mais no fluxo do reator .

2.4 - Revelação dos detectores

Um traço de fissão para ser contado deve ser releva

do quimicamente (ampliado), possibilitando sua observação

em um microscópio ôtiço comum. A revelação consiste no a_

taque preferencial do reagente às regiões do material, on

de ocorreram os danos provocados pelos fragmentos de fiŝ

são.

Os reagentes químicos mais usados na revelação dos

detectores de Makrofol são os hidróxidos de sódio (NaOH)

e potássio (KOH). 0 hidródixo de potássio foi o reagente

escolhido para este trabalho pois, de acordo com a litera

tura , possui uma velocidade de ataque cinco vezes maior
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que a do sódio, fazendo com que o tempo necessário para r£
24velaçãp seja bem menor .

0 tempo e temperatura de revelação e a concentração

do reagente químico revelador, são os parâmetros a serem

controlados para que se obtenha boa reprodutibilidade na

revelação. Na Tabela 4 3stão listadas as condições de rev£

lação adotadas neste trabalho, obtidas de curvas de densi^

dade de traços versus tempo de revelação que estão citadas

na Literatura * . Nestas curvas observa-se que há uma

região entre 8 e 15 minutos de tempo de revelação, na qual

a densidade de traços é" aproximadamente constante.

TABELA 4 : Condições de revelação adotadas

Parâmetros *.t<10 5n.cm~2 *.t:1016n.cm~2

Solução de KOH 351 241

Tempo de revelação 12 min. 10 min.

Temperatura de revelação 60*C 60?C

Para os detectores irradiados no Argonauta os fluxos

integrados (*.t) não ultrapassaram 10 n.cm , sendo, por

tanto, revelados sob condições mais severas. Os detectores

irradiados no reator IEA-R1 foram submetidos a í>.t da oj;

dem de 10 n.cm , suas condições de revelação tiveram que

ser mais brandas devido ao fato de que nesta faixa de *.t,
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começa a ocorrer fragilização do material detector . Além

disso,, num reator nuclear tem-se radiação gama e partícu

Ias alfa e beta, além de neutrons, que são responsáveis p^

los danos causados ao material. 0 efeito principal desses

danos é aumentar a velocidade de ataque do reagente quírni

co e assim, é de se esperar que as condições de revelação

adequadas para baixos i.t, não as sejam para altos $.t.

As soluções reveladoras de hidróxido de potássio fo-

ram obtidas pesando-se o hidróxido de potássio e fazendo-

se uma verificação da densidade relativa das soluções r£

sultantes (KOH 35* D^J = 1,336 e KOH 24* D ^ = 1,223) com

um densímetro cuja pressão é ±0,002.

" - *

Após irradiados, os arranjos suporte - detector foram

retirados dos recipientes de poliestireno, lavados com água

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

os arranjos de uma série de irradiações (detector amostra

e detector monitor) no interior do cesto de plástico perfu

rado, mostrado na Figura 5.

Para a revelação foi utilizado um banho termostáM

co, visto na Figura 6, da marca HAAKE Modelo NK 22, que

possibilitava controlar a temperatura num intervalo de
9

±0,2 C. 0 tempo de revelação foi cronometrado dento de

±0,15s.

Durante a revelação o cesto de plástico foi mantido

em permanente agitação dentro do becher que continha o hi
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Pigura 5 : Cesto de plástico perfurado e os arranjos
te-detector agrupados num suporte com capacidade para 18
detectores.
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Figura 6 : Banho termostãtico utilizado na revelação dos
detectores.
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9

drõxido de potássio a 60 C, no interior do banho termostá

tico. .Este procedimento foi feito a fim de se reduzir a

probabilidade dos produtos da revelação se manterem sobre

a superfície do detector, formando uma camada protetora

Apôs a revelação, os arranjos suporte-detector foram

imersos inicialmente en. um recipiente com água destilada

e em seguida, em outro recipiente contendo uma solução de

ácido nítrico diluído na proporção volumêtrica 1:10, a fim

de neutralizar o excesso de base (KOH). Por fim, os arran

jos foram lavados com água destilada e secos a temperatura

ambiente para que pudessem ser contados.

2.5 - Contagem dos traços "

A contagem dos traços é" feita automaticamente atr£

vés de uma câmara de descarga elétrica, mostrada na Figu

37
ra 7, que teve por base a publicação de C.Rennereoutros

Na Figura 8 está esquematizado o circuito eletrônico que é

utilizado na câmara.

Após revelado, o detector ê cortado em 6 áreas sem£

lhantes e colocado como isolante entre duas placas conduto

ras de Mylar aluminizado, formando um capacitor de placas

paralelas. Quando a alta tensão e aplicada, uma descarga

(centelha) passa através de um dos traços do detector e e

vapora o alumínio do Mylar naquele ponto, descarregando o

capacitor e apagando a centelha. Quando o capacitor ê r£

carregado, uma segunda centelha não pode passar pelo mesmo
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Figura 7 : Câmara de descarga elétrica utilizada nas conta
gens de traços de fissão.
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Figura 8 : Circuito eletrônico interno da câmara de descar

ga automática com o detector disposto entre duas fitas de

Mylar aluminizado.
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ponto, pois ali o alumínio foi evaporado e o circuito fî

cou aberto..Desta forma a descarga passa através de cada

traço, sucessivamente, àtê que todos os traços da área te

nham sido contados.

Cada area do detector a ser contada é delimitada por

uma mascara de Makrofol KG com 30ym de espessura, com uma

- 2
área de exposição de 2,54cm . Como tem-se seis regiões diŝ

poníveis para contagem de cada detector, ter-se-á para ca

da detector um total de 15,24cm de área efetiva de conta

gem. ' -

Para se proceder as contagens, inicialmente aplica-

se uma tensão de 130CV, com o objetivo de romper completa

mente os traços do detector. Esta operação, conhecida como

abertura, é repetida três vezes, trocando-se sempre as fo

lhas de Mylar aluminizado. Logo apôs, faz-se três conta

gens da mesma área do detector na tensão de 600V, que é* o

ponto de operação da câmara de descargas levantado experí

mentalmente . As três contagens são necessárias para min_i

mizar os erros sistemáticos de leitura, cuja fonte princi^

pai é o mau contato entre eletrodos e o detector, provoca

do pela : formação de bolhas de ar entre as p]acas conduto

ras, defeitos no Mylar aluminizado, contato da gordura dos

dedos com as áreas do detector a ser contado e enrugamento

do detector.

Para cada detector foi feito o somatório das médias

encontradas em cada uma das seis áreas, procurando-se, deŝ

ta maneira, minimizar os erros sistemáticos e estatísticos.
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Depois de cada contagem obtem-se no Mylar aluminizji

do réplicas da área contada, conforme ilustra a Figura 9.

Nesta Figura pode-se observar a uniformidade da distribui/

ção dos traços no detector.

0 tempo necessário para a contagem automática dos

traços em cada área varia de 5 a 10s conforme o número de

traços presentes. Porem, para se seguir o mesmo procedimen

to para todos .os detectores, esperou-se sempre 15 segundos

antes de. desligar a alta tensão, para cada contagem.



43

Figura 9 : Réplica do detector reproduzida no Mylar aluini
nizado. . *



. CAPÍTULO III

TESTES E RESULTADOS

Para determinar-se os teores de urânio nos ácidos

sulfiírico e fosfôrico, através da técnica de traços de fij>

são, foram realizados testes para se comprovar a confiaM

lidade das medidas. Assim sendo, verificou-se a influência

do tipo de ácido utilizado como meio.de irradiação das a

mostras, comparando-o com o meio utilizado na reta de cali^

bração, e a influência da contribuição das fissões do .t5

rio na densidade total de traços do detector. Utilizou-se

de cálculos estatísticos a fim de se determinar a reprodu

tibilidade das contagens e, por fim construiram-se retas de

calibração que demonstram a proporcionalidade existente en

tre as concentrações de urânio nas soluções e o numero de

traços nos detectores.

Os referidos testes, cujos procedimentos estão de.s

critos á seguir, foram realizados somente com o ácido fo_s

fórico devido ao fato do ácido sulfúrico ter apresentado um nu

mero muito baixo de traços nos detectores.

Todas as contagens dos traços de fissão dos testes

e resultados que se seguem foram normalizadas pela exprejs

são abaixo. :

K'TR • T^ " TBG

44
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onde,

T = contagem normalizada dos traços do dete£

tor

TR = contagem de traços de um detector monitor

qualquer, tomado como referência para to

das as normalizações. Neste trabalho esc£

lheu-se o valor de TR = 12.339, para as a

mostras de ácido fosfõrico.

T. = contagem de traços do detector amostra

K1 = fator corretivo de concentração dos monito

res, neste caso igual a 1.

Tw = contagem de traços do detector monitor da

amostra.

TBG = contagem de traços do "BACKGROUND" normaH

zada para a mesma referência (TR). Estes

traços são provenientes das possíveis impu

rezas de urânio nos materiais empregados

{suporte de lucite, Makrofol, recipiente),

defeitos no detector, danos provocados por

radiação e etc, que aparecem no detector.
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3.1 - Teste de verificação da influência do meio de irríi

diaçãp

Com este teste verifica-se a possível existência de

elementos absorvedores e espalhadores de neutrons no meio

de irradiação e, ainda, se a existência de impurezas no £

cido fosfórico, provoca alguma modificação no livre cam_i

nho médio dos fragmentos de fissão naquele meio, capaz de

mascarar os resultados.

0 ácido fosfõrico ULTRAFÉRTIL foi usado para repr£

sentar todo o grupo de amostras de ácido fosfórico, por

ser sua procedência, rocha de Tapira, a de maior ocorrên

cia entre as amostras. • "".

•

Para realizar este teste contaminou-se uma amostra

de ácido fosfórico e a solução utilizada na respectiva r3

ta de calibração (ácido osfórico P.A., 1:10) com uma con

centração conhecida de urânio (50ppb) e, apôs as irradia_

ções, aplicou-se os métodos estatísticos nos resultados,

de acordo com o Apêndice A. As contaminações do ácido fo,s

fórico ULTRAFÉRTIL e do ácido fosfórico P.A. diluído 1:10,

foram realizadas segundo o seguinte procedimento : colo

cou-se 5ml de uma solução de fosfato de uranilo lppm em

dois balões de vidro de 100ml, completou-se o volume de um

balão com ácido fosfórico P.A. diluído 1:10 e de outro bíi

lão com ácido fosfórico ULTRAFÜRTIL diluído conforme o

item 2.2.2 do Capítulo II. As soluções, no final, ficaram

contaminadas com 50ppb de urânio cada.
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Foram realizadas irradiações de ácido fosfõrico PJL ,

diluído 1:10, com e sem contaminação, e do ácido fosfõrico

ULTRAFERTIL com e sem contaminação, num total de 8 irradi£

ções, todas com tempos de 3 minutos e monitoradas com solu

ções de nitrato de uranilo 200ppb.

Os resultados das contagens normalizadas-dos ácidos

sem e com contaminação estão nas Tabelas 5 e 6, respective

mente. Na Tabela 7 encontram-se os valores referentes às

diferenças de contagens entre o ácido fosfõrico ULTRAFER

TIL com e sem contaminação e o ácido fosfõrico P.A. com e

sem contaminação adicional de urânio, já normalizadas.

TABELA 5 : Contagens obtidas nos detectores dos ácidos
fosfõricos ULTRAFERTIL e P.A. sem contaminação adicional
de urânio.

Ácidos Irradiações . M
C o n t ? ? e n *

* Normalizadas
ULTRAFERTIL 1 9601

2 9809

P.A. 1 1
2 6
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TABELA 6 : Contagens obtidas nos detectores dos ácidos foj>

fóricosULTRAFERTIL e P.A. contamrnados com 50ppb de

nio. ' •

Ácidos Irradiações Contagens
Normalizadas

ULTRAFERTIL

P.A.

1

2

1

2

11987

12514

2973

3190

TABELA 7 : Diferenças de-contagens entre os ácidos com. e

sem contaminação,com as respectivas médias.

Ácidos Irradiações Diferenças
' Normalizadas Médias

ULTRAFERTIL

P.A.

1

2

1

2

2386

270.5

2972

318 1

2545

3078

Com os dados das Tabelas 5,6 e 7 verificou-se se a

média obtida para as diferenças do ácido ULTRAFERTIL era

igual ã média obtida para o ácido P.A., no nível de confi

anca de 95fc, segundo o descrito no Apêndice A.

.. Os resultados deste teste encontram-se na Tabela 8.

Eles demonstram que os ácidos fosfõrico-amostras não agi

ram como modificadores do meio de irradiação, nem mascara
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ram os resultados, e que a reta de calibração pode ser

construída a partir do ácido fosfórico P.A.

TABELA 8 : Verificação da influência de elementos absorve

dores e espalhadores de neutrons no meio de irradiação.

Teste das variâncias :

U

GMA)

50.881

0,6936

S P.A * 2 2' 4 7 2

G095(2,l) = 0,9985

Teste das médias :

Determinações

1

2

Ti

í •"• J

T2/n.

X.

P.A.

2972

3184

6156

18970640

18948168

3078

ULTRAFSRTIL

2386

2705

5091

N = 4

T = 11247

13010021 I 1 X^. = 31980661

12959140,5 Z.T. /n . =31907308,5

2545 = 316237523

SQE =

SQR =

SQT =

283556

73352,

356908

,25
5

,75

283556,25

.. 7,7313

.2 = 36676,25

18,51



50

i.2 - Teste de verificação da influência do tõrio nos r£

suit ados ••

Conforme o explicado no item 2.1 do Capítulo II, o

tõrio, além do urânio,é o único radionuclideo natural que

- " 24

se fissiona com"neutrons provenientes de reatores . En

tretanto, a contribuição do tõrio para a densidade total

de traços no detector depende muito da sua concentração

no material analisado, pois sua seção de choque para nê_u

trons rápidos ê muito pequena.
•

Através deste teste verifica-se se a influência do

tõrio é estatisticamente significante e se deve ser, ou

não, considerada e abatida no número total de traços.

Utilizou-se o revestimento de cãdmio nos recipien

tes de poliestireno usados nas irradiações, pelo fato de^

te metal possuir elevada seção de choque de absorção para

neutrons de baixas energias e, de#sta forma, garantiu-se que

somente iriam ocorrer fissões com neutrons de altas ener

gias. Portanto, durante as irradiações dos ácidos em reci_

pientes com revestimento, as fissões que ocorreram foram.o

riundas dos neutrons épitérmicos e, portanto, devido ao

232Th e ao 2 3 8U.

As amostras de ácido fosfõríco foram diluídas con

forme o item 2.2.2 do Capítulo II e irradiadas com e sem

revestimento de cãdmio. Irradiou-se, ainda, o ácido fosfcl

rico P.A. diluído 1:10 com 200ppb de urânio, que corres^

ponde ao mesmo ponto na reta de calibração, para servir

como o referencial sem tõrio para os cálculos estatís
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ticos. Todos os ácidos foram irradiados por 3 minutos ca

da e monitorados com solução de nitrato de uranilo ZOOppb.

Os resultados das irradiações encontram-se na Tab£

Ia 9. Através deles e com os procedimentos estatísticos

do Apêndice B, obteve-se os dados da Tabela 10.

TABELA 9 : Contagens líquidas normalizadas obtidas nos de

tectores referentes aos ácidos irradiados com e sem revés

timento de cãdmio.

Ácidos Com cadmio

2796

3310

1775

2779

3058

3475

3551

3174

Sem cadmio

11.166

12.343

9.553

12.082

11.462

12.827

13.155

12.435

FM;

FI

FU

FC

FIA

FIM

FMM

FP.A.

TABELA 10 : Valores normalizados da análise

da influência dos traços de tõrio.

quaptitativa

Ácidos

FM

FI

FU

FC

FIA

FIM

FMM

A *A232

213

d

d

177

269

259

ó , bl"2 70J

159

279

239

284

261

288

295
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*A-TO = corresponde ao número de traços de

vido às fisspes do Th

= é o desvio padrão da contagem de

238traços referentes ao U multipH

cado por 3

***d = significa que as contribuições do

tório foram desprezíveis, não po.s

suindo significado estatístico

Análise dos dados da Tabela 10 demonstraram, que em

todos os casos, a desigualdade A~-~ ^ 3 . S ( A 2 T 8 ) , que es

tabelece que o parâmetro A-??' PaT& t e r significado est£

tístiço, deve ser maior ou igual a 3 vezes o desvio péi

drão de A~,R, isto é S(A-^R), não foi verdadeira. Desta

forma, concluiu-se que a contribuição do tõrio nos

dos analisados era desprezível. Isto, entretanto, não

significa que a quantidade de tório nos ácidos seja deŝ

prezível, mas sim que, devido ãs condições de irradiação

favorecerem as fissões térmicas, a contribuição deste radi£

nuclídeo para o número total de traços registrados no d£

tector é pequena em relação a contribuição do urânio

tes ácidos.
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3.3 - Calculo da reprodutibilidade da técnica

m - •

A medida da reprodutibilidade total da técnica leva

em consideração os erros provenientes de todas as etapas

da técnica : preparação das amostras, irradiação, revela^

ção e contagem.

Foram feitas 3 irradiações de cada ácido fosfõrico-

amostra, com duração de 3 minutos cada e monitoradas com

solução de nitrato de uranilo 200ppb, cujos resultados

se encontram na Tabela 11.

Utilizando-se os dados da Tabela 11 e as exprejs

soes do Apêndice C, calculou-se,a reprodutibilidade da

técnica adotando-se a distribuição t de Student ' ' ,

num nível de confiança de 95$.

A reprodutibilidade total da técnica variou, segu.i

do os cálculos, de 2,851 a 6,16?O.

Em outros trabalhos que utilizaram a técnica de re

gistro de traços de fissão nara diferentes aplicações, f£

ram encontrados os seguintes valores para reprodutibilida

41
de : Khouri encontrou 1,51, irradiando soluções com al_

tas concentrações de urânio com um fluxo constante de

252 ^3
neutrons provenientes de uma fonte de Cf; Geraldo ,

irradiando 10vezes uma mesma solução em um reator, encon

18
troü 3$; Cardoso , irradiando por 3 vezes diversas solu

çoes de urânio em um reator, encontrou valores que variti

vam de 5,521 a 15,7%.
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TABELA 11 : Resultado da irradiação das amostras, utiliza_
do para calculo da reprodutibilid,ade total da técnica.

Ácido fosfÕrico-amostra Contagens líquidas
normalizadas

MANAH . 11.568

11.022
11.414

LAP . • 12.162
11.603
11.983.

ULTRAFERTIL 9.474
9.933
9.755

COPEBRAS ' 12.141
11.805
11.967

IAP-AFRICA 11.928
11.643
12.096

IAP-MÉXICO 12.867
• 13.217

13.094

MANAH-MÉXICO . • 13.191
12.941
13.208
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Comparando-se as reprodutibilidadcs alcançadas, quan

do as irradiações são feitas com fluxos constantes de nêu

trons (1,5%), com as obtidas quando se utiliza o reator co

mo fonte de neutrons, tem-se que uma das maiores fontes de

erro para o método ê realmente a monitoração do fluxo de

neutrons

Os presentes cálculos podem ser considerados satis^

fatõrios se comparados como os valores acima, visto que fo

ram obtidos com somente 3 irradiações de cada amostra. Eles com

provam a maior precisão do método via úmida quando as

trás são utilizadas como meio de irradiação, do que quando
18elas são solubilizadas (5,2$ a 15,71).

3.4 - Construção das retas de calibração

Com o objetivo de determinar a concentração de ura

nio nas amostras dos ácidos analisados, construiram-se retas

de calibração que relacionassem o número de traçoc que se

obtém nos detectores de Makrofol, em função da concentra

ção de urânio. Por meio das retas, demonstiuu-se que a

técnica de traços de fissão utilizando o método via úmida,

com as amostras servindo como meio de irradiação, estava

operacional em todas as suas etapas (irradiação, revelação

e contagem dos traços).
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3.4.1 - Reta de calibração para o ácido sulfurico

. Para demonstrar a viabilidade de aplicação da te£

nica de traços de fissão para o ácido sulfurico, conjtru

iu-se uma reta de calibração, com 3 pontos apenas, util_i

zando-se o ácido sulfurico P.A. da marca Hoechst concentra_

do a 96$, diluído 1:4, contaminado com concentrações conhe_

cidas de urânio.

A partir da solução de sulfato de uranilo lOOppb,

preparados segundo o item 2.2.1 de Capítulo II prepararam-

se soluções de sulfato de uranilo 20ppb, 30ppb e 40ppb,

por diluição volumêtrica, que correspondem aos mesmos pon

tos de reta.

Mediu-se o "BACKGROUND" através de uma irradiação

do ácido sulfurico P.A. diluído 1:4, puro, por 20 minutos,

obtendo-se 39 traços normalizados.

Os resultados das contagens líquidas normalizei

das, das irradiações realizadas, encontram-se na Tabela

12. Usou-se para a normalização das contagens a expressão

(3), sendo que a referência TR foi 17.361.
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TABELA 12 : Contagens líquidas normalizadas, obtidas nas

irradiações do ácido sulfürico P.A.,diluído 1:4, containing

do, e^BACKGROUND^BG).

Soluções Concentrações
(ppb)

Contagens líquidas
Normalizadas

Ácido sulfúrico P.A.

BG

20

30

40

9493

13.853

15.726

39

Verificou-se a linearidade da reta de calibração

de acordo com a estimativa do coeficiente de correlação,

que consta no item D.l do Apêndice D, obtendo-se o valor

r = 0,974. Apesar de ter sido construída apenas por 3 pon

tos, este coeficiente foi bem próximo de 1, que representa

uma reta perfeita.

Logo após, ajustou-se os pontos pelo método dos mi

nimos quadrados, conforme o item D.2 do Apêndice D, obten

do-se a relação linear abaixo :

T = a C + b (4)

onde,

T = número de traços

a = coeficiente angular da reta
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b = coeficiente linear da r§ta

C = concentração de urânio

sendo os coeficientes desta reta e seus respectivos erros

associados, iguais a :

a = 311,6 ± 72,2

b = 2676,3 ± 395,6

Demonstra-se, através da Figura 10, que as conta

gens' obtidas nos detectores são diretamente proporcionais

as concentrações de urânio nas soluções irradiadas.

3.4.2 - Reta de calibração para o ácido fosfõrico

A reta de calibração para o ácido fosfõrico foi

construída com 9 pontos, utilizando-se o ácido fosfõrico

P.A., 85$, Reagen, diluído 1:10, contaminado com concentra

ções conhecidas dé urânio.

As contaminações do ácido fosfõrico foram realiza

das através do fosfato de uranilo lppm, preparado segundo

o item 2.2.2 do Capítulo II, obtendo-se as seguintes con

centrações : 0, 40, 80, 100, 140, 160, 180, 200, 240ppb.

Para obtenção do ponto com concentração zero irradiou-se,

por 3 minutos, o ácido fpsfõrico P.A., 1:10, puro, sem

contaminação, que foi considerado como "BACKGROUND".
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Na Tabela 13, encontram-se as contagens líquidas

normalizadas referentes aos resultados das irradiações re£

lizadas. 0 valor de referência TR, para a normalização dos

pontos segundo a expressão (3), deste Capítulo,foiTn = 12.339.

TABELA 13 : Contagens líquidas normalizadas, obtidas nas

irradiações do ácido fosforico P.A. 1:10, contaminado e

puro ("BACKGROUND").

Concentrações . Contagens líquidas
(ppb) Normalizadas

0 (puro) 0

40 • 2494

80 . 5543

100 7057

140 • 8371

160 9913

180 12409

200 , 12435

240 14008

A linearidade do conjunto de valores da Tabela 13

foi verificada de acordo com o item D.l do Apêndice D. O

valor encontrado para o coeficiente de correlação foi

r - 0,991, o que indica uma forte correlação linear entre

ps pontos.

Ajustou-se, então, os pontos pelo método dos

mos quadrados, de acordo com o item D. 2 do Apêndice D,obten
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do-se uma relação linear conforme a expressão (4) deste Ca

pítulo., com os seguintes coeficientes e respectivos erros

associados :

a = 60,3 ± 3 , 0 .

b = 393,6 ± 437,6

Pela reta mostrada na Figura 11 demonstrou-se que

as contagens obtidas nos detectores são diretamente propor

cionais ãs concentrações de urânio nos ácidos fosfõricos

irradiados.

3.5 - Medidas das concentrações de urânio nos ácidos anaH

sados

3.5.1 - Medidas nas amostras de ãcido sulfúrico

As amostras de ãcido sulfúrico foram irradiadas por

20 minutos cada uma e obteve-se, nos detectores, as conta

gens contidas na Tabela 14.

TABELA 14 : Contagens líquidas normalizadas, obtidas nas

irradiações das amostras de ãcido sulfúrico.

Amostras Contagens líquidas
Amostras Normalizadas

SM ' 623

SU . 373

SI 614

SC 356
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A determinação da concentração de urânio nestas a

mostras não. foi possível, pois elas apresentaram teores

deste radionuclideo abaixo do limite de detecção da tccni_

ca.

As irradiações fora.n realizadas com o máximo tempo
O? O/l

permitindo pelas características dos materiais '" (Makrofol,

Suporte de Lucite e Recipiente de Poliestireno) nelas uti

lizados, pois estes sofrem danos quando expostos à radi£

ção por tempo excessivo, fragilizando-se. Não se obteve,

entretanto, um número suficiente de traços nos detectores.

Através da reta de calibração para o ácido sulfú-ri

co, demonstrou-se a viabilidade de emprego da técnica

para este ácido. Portanto, se o teor de urânio nas amos.

23 24
trás estivessem acima do limite de detecção ' de, apr£

ximadamente 4ppb, ele seria medido.

3.5.2 - Medidas nas amostras de ácido fosforico

As amostras de ácido fosforico foram irradiadas

por 3 minutos cada uma e monitoradas com solução de nitra

to de uranilo 200ppb. 0 tempo de irradiação foi igual para

todas as amostras para que se pudesse ter um melhor contro

le sobre os danos provocados pelas radiações existentes

no reator.

Na Tabela 15, encontram-se os resultados das conta

gens líquidas normalizadas obtidas nas irradiações das a

mostras de ácido fosforico.
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TABELA 15 : Contagens líquidas normalizadas obtidas nos

detectores imersos em amostras de ácido fosforico.

A.ostras Irradiações ^ " E i z a g a s

1 11.568

MANAH 2 11.022

3 11.414

' 1 12.162

IAP • 2 11.603

3 11.983

1 9.474

ULTRAFHRTIL 2 9.933

3 9.755

1 ._ 12.141

COPEBRAS 2 11.805

3 , 11.967

1 11.928

IAP-AFRICA 2 11.643

3 . 12.096

1 12.867

IAP-MÉXICO ' 2 13.217

3 13.094

1 13.191

MANAH-MCXICO 2 12.941

3 13.208

As concentrações de urânio nas amostras f.oranr cal_

culadas pela expressão (*5) , abaixo, que 5 um arranjo da ex

pressão (4).
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e

onde ,

T = número de traços

a = coeficiente angular da reta

b = coeficiente linear da reta

C = concentração de urânio

Os erros associados às concentrações de urânio nas

amostras foram calculados pela aplicação da lei da propaga

ção dos erros, de acordo com o Apêndice E.

Após a obtenção dos resultados das concentrações de

urânio nas amostras de ácido fosfórico e os respectivos er

ros associados, em yg/kg (ppb), transformaram-se os valores

encontrados para mg/kg (ppm) . No cálculo dos erros associa,

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

de Student, no nível de confiança dè 95%, segundo o critê

rio bicaudal com (m-2) graus de liberdade, onde m ê o núm£
38ro de pontos da reta de calibração . 0 valor de t tabela

do 3 9' 4 0 é t O 9 5(7) - 2,37.

EiU seguida, fez-se o estudo dos algarismos signifi
42cativos dos valores obtidos em ppm e obteve-se os valo

res de concentração e erros associados dos diversos tipos
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de amostras de ãcido fosfórico, num nível de confiança de

951. Os valores das concentrações de urânio nas amostras

de ãcido fosfórico, obtidos neste trabalho, encontram-se

na Tabela 16.

Com os dados da Tabela 16 calculou-se o erro pe_r

centual obtido nas medidas, que é* uma estimativa da pr£

cisão dos resultados, encontrando-se valores de 7,89% a

9,67%.



67

TABELA 16 : Concentração de urânio nos diversos tipos de

amostras de ácido fosfõrico e respectivas médias, num ní

vel de confiança de 95$. .

Amostras
Concentração
de urânio

(PPnÜ

Concentração
média *
(ppm)

Erro
Percentual

MANAH

37,1 ± 2,4

35,3 ± 2,4

36,6 ± 2,4

36 ±. 3 8,33

IAP

39.1 ± 2,5

37.2 ± 2,5

38,5 ± 2,5

38 ± 3 7,89 •

JULTRAFÜRTIL

30,1 ± 2,2

31,7 ± 2,2

31,1 ± 2,2

31 ± 3 9,67

COPÜBRAS

389 ,9 ± 2.5,0

378 ,8 ± 24 ,9

384 ,2 ± 2 4 , 9

384 ± 34 8,85

IAP-AFRICA

4 7 , 9 ± 3 , 1

4 6 , 7 ± 3 ,0

4 8 , 6 ± 3 , 1

4 8 + 4 8,33

IAP-MÉXICO

8 2 8 . 1 ± 5 2 , 2

8 5 1 , 3 ± 5 3 , 3

843 .2 ± 5 3 , 0

841 ± 72 8,56

MANAH-MÉXICO

849 ,6 ± 53 ,2

833 ,0 ± 5 2 , 5

850 ,8 ± 5 3 , 2

845 + 73 8,64

* Incluindo o valor de t de Student num nível de confiati

ça a 95$.



. CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O emprego da técnica de traços de fissão através da

utilização direta das amostras como meio de irradiação,sem

necessidade de retomada das amostras para o meio nítrico,

mostrou-se viãyel sob todos os aspectos. A rapidez de pr£

paração das amostras, a precisão dos .resultados e a repr£

dutilibilidade das contagens demostram este fato. Os val£

res de 7,89*6 a 9,67$, encontrados para o erro percentual,

fornecem uma idéia da precisão obtida neste trabalho.

Pe]o<; resultados encontrados, pode-se considerar que

o ácido sulfürico e o ácido fosfõrico, apesar das diferen

tes características de ambos, são bons meios de irradia

ção de amostras, pois não apresentaram formação de aglome

rados ("CLUSTERS.") e, os diferentes elementos presentes em

baixas concentrações nos ácidos, não interferiram no meio

de irradiação.

As irradiações das amostras de ácido sulfúrico não

forneceram um número de traços nos detectores acima do li_
- 23mite de detecção da técnica , 4ppb, impossibilitando,

assim, as medidas. Entretanto, a utilização da técnica de traços

de fissão comprovou sua viabilidade, quando aplicada ao £

cido sulfúrico, através da contaminação do ácido sulfúrico

P./.com concentrações conhecidas de urânio, para a çons

68
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trução da curva de calibração deste°ãcido.

A verificação da ausência de quantidades signifies

tivas de urânio no ácido sulfürico, visto que nada foi m£

dido acima do limite de detecção, está de acordo com a ei.

- 1 44
taçao encontrada na literatura ' de que o urânio tem muî

to pouca afinidade pelo enxofre. Além disso, d^ferentemen

te de muitos metais, o urâno não ocorre como sulfeto mine

ral na natureza e os sulfatos de urânio, apesar de ter o

corrência bastante freqüente, são encontrados apenas em' pe

quenas quantidades, pois muitos destes minerais são solú

veis em igua e sofrem alteração rapidamente.

As hipóteses citadas na literatura ' deque os mate

riais fosfatados eram significativamente contaminados por

urânio proveniente do ácido sulfúrico utilizado, tornaram-

se, então, infundadas, visto que este ácido não apresentou

quantidade considerável deste radionuclideo. Convém lem

brar que o ácido sulfúrico analisado teve origem no enxo

fre elementar importado, portanto, nada pode ser conclu^

do a respeito dos ácidos provenientes da Pirita, do gesso

fosfãtico e de outras origens.

Segundo McCready e outros , o urânio ê encontrado

dissolvido no ácido fosfõrico como complexos de fosfato

de uranilo (UO-^PO^, UC^H^PO. ,- etc), que são incorporados

ao ácido diretamente da rocha fosfática, quando ela 5 trji

tada com ácido sulfúrico para produzir o ácido fosfõrico.
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O u r â n i o , ê sab ido , e s t a assobiado a j a z i d a s de ro

cha f q s f ã t i c a em d ive rsas concent rações . Alguns Auto
f\ 7

res ' indicaram que, em geral, o teor de urânio de uma

rocha fosfãtica aumenta com o aumento do seu teor de P2Oç«

4 16
Outros ' , sugeriram que a melhor correlação é a que £

xiste entre o teor de urânio e o produto de substâncias

orgânicas e P2^c da rocha, implicando, assim, que uma p£

quena porcentagem de urânio está presente na rocha em com

binação .com substâncias orgânicas.

Para se avaliar a relação teor de urânio-teor de

P_0,., contruiu-se a Tabela 17 com os dados dos . trabalhos

de Cardoso , Harben e deste .trabalho. Observa-se que

para valores altos do teor médio de P20 'da rocha, ass£

cia-se altos valores de concentração de urânio, o mesmo o

correndo para os valores baixos.

TABELA 17 : Concentração de urânio do concentrado apatíti^

co e do ácido fosfõrico nacionais e teor médio P2Oç da ro

cha fosfãtica

Concentração de urân io (ppm) teor médio
Região Concentrado Ácido . de P?^c

Apatitico18 Fosfórico da rocha5(°Q

Araxá/MG(ARAFÉRTIL) 212 ± 22 - 14

Tapira,MG(R]SFf:RTIL*) 21 ± 3 38±3*** 9

Catalk>/GO(FOSFAGO**) - 384±34 15

A FOSFÉRTIL produz a rocha que o r i g i n a os ãcj_

dos fos fõr icos MANAH, IAP e ULTRAFÍRTIL
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** = A .FOSFAGO produz a rocha que origina o ácido foj>

fórico COPEBRAS

*** = Máximo valor encontrado

0 ácido fosfõricò analisado continha 521 de P.O., a

proximadamente, assim, era de se esperar que cio apresen

tasse teor de urânio mais elevado que o concentrado Apat£

tico (produto do beneficiamento dá rocha Fosfática) que é

produzido com 35% P9O5' em média. Tal fato pode ser também

verificado através da Tabela 17.

As concentrações de ur.ânio nos ácidos fosfóricos

MANAH, IAP e ULTRAFÊRTIL(36 ± 3, 38 ± 3 e 31 ± 3ppm)respecti_

vãmente), que foram originados da rocha fosfática de Tap^

ra, MG, apresentaram flutuações que podem ter sido causa

das por variação nas contagens. Deve-se ressaltar, entre-

tanto, que, como o teor de P7O5 de uma jazida de rocha fos_

fática varia muito, tanto que se estabelece um valor me_

dio para seu teor.de Po^r. o teor de urânio de uma *ocha

fosfática de mesma procedência, como conseqüência, também

pode variar.

Os ácidos fosfóricos importados do México apresen

taram teores elevados de urânio (841 e 845ppm), entretanto,

deve-se considerar que eles são mais concentrados (54BéP2O,)

que os ácidos nacionais e foram produzidos através de uma

mistura de rochas de diversas procedências (Marrocos, Flõri_

da, etc) que podem ter comprometido este teor. Já o ãcido
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fosforico da Africa do Sul apresentousteor de urânio (48ppm)

abaixo do valor médio encontrado em rochas fosfáticas do

Continente Africano , 130ppm, significando que,possivelmen

te, a rocha fosfática da África do Sul apresenta também t£

or de urânio abaixo da média do continente Africano.

0 urânio presente na rocha fosfática e seus subprcdu

tos, inclusive no ácido fosfõrico, ê totalmente perdido quan

do não ê recuperado durante o processamento da rocha fosf£

tica para a produção dos produtos fosfatados (fertilizantes,

ácido fosfõrico e etc). Quando recuperado o urânio pode r£

presentar uma economia de recursos naturais, além de dind

nuir significativamente a concentração de contaminantes ra_

dioativos nos fertilizantes e outros produtos.

0 urânio pode ser recuperado do ácido fosfõrico por

processos de extração por solventes a um custo competitivo

com os das minas de urânio convencionais,dependendo, entre

outras coisas, da concentração de urânio no ácido, do grau

de integração entre.a fábrica que produz o ácido e a que

extrai urânio desse ácido e, principalmente, da capacidade

de produção da fábrica de ácido fosforico

MacCready e outros descreveram os mais importantes

processos de extração de urânio do ácido fosforico ,concluiri

do o estudo com uma análise das vantagens e desvantagens da

queles que usam o extrator DEPA-TOPO, segundo eles' ó mais

viável.
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Estudos têm sido realizados net Departamento de Quínú

ca do IPEN, SP, com o extrator DEPA-TOPO, utilizando o ácî

do fosfõrico proveniente da rocha de Araxã-MG, sem que os

resultados tenham sido, ainda,divulgados.

Os resultados deste trabalho fornecem uma estimativa

para a análise das rochas fosfáticas nacionais, cujos ácî

dos fosfõricos foram analisados. 0 ácido fosfõrico . da

COPEBRAS originado da rocha fosfática de Catalão-GO apr£

sentou maior possibilidade de servir como fonte de urânio,

por conter dissolvida a maior quantidade deste radionucH

deo. Pode-se observar na Tabela 17 que a rocha de Araxã-MG

apresenta, também, essa possibilidade devido ao alto teor

de urânio presente no concentrado Apatítico.

Os pontos obtidos para a construção da curva de caH

bração do ácido fosfõrico aproximaram-se muito de uma reta

(coeficiente de correlação calculado r = 0,991) e não foi

constatada nenhuma influência dos ácidos utilizados na CUT;

va de calibração, .comprovando assim, a viabilidade da uti_

lização da técnica de traços para medidas de urânio no acj_

do fosfõrico.

Embora nenhuma influência das fissões do tõrio na

densidade total dos traços no detector tenha sido constia

tada, isto não significa que es.te radionuclideo não esteja

presente nos ácidos analisados, mais sim que, devido as

condições adotadas para irra iação, a sua influencia foi

desprezível.
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Em trabalhos anteriores,realizados com a técnica de

traços de fissão, foram utilizados os critérios de McFarren

43 -

e outros » Para a avaliação do erro total da técnica.

Entretanto, a aplicação destes critérios pressupõem a uti_

lização de um padrão com um certificado que garanta sua

composição química. Sem a utilização do padrão não há a

possibilidade do cálculo dos parâmetros estatísticos do

critério proposto e, portanto, do cálculo do erro total

da técnica. Neste trabalho, como não se dispunha de um

padrão com certificado, o erro total da técnica não foi

calculado.

A análise dos resultados levou as seguintes conclú

soes : • ' • • - .

- a técnica de traços de fragmentos de fissão é viá

vel para a medida das concentrações de urânio nos

ácidos fosfõrico e sulfúrico,

.- a análise do ácido sulfúrico demonstrou que o t£

or de urânio neste ácido está abaixo do limite de

detecção da técnica ,

- os resultados das análises dos ácidos fosfõricos rea

lizadas neste trabalho estão entre 31 ± 3ppm e 845 ±

73ppm eapresentam erros percentuais entre 7,89$ e

• •9,67$,mas não devem ser considerados representati^

vos para todos os ácidos fosfõricos nacionais, em

virtude de não se ter obedecido nenhuma técnica
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de amostragem para a coleta cdas amostras. Algumas

delas foram obtidas aleatoriamente dos tanques

de produção das fabricas e outras foram exempla

res de laboratório;

a utilização direta das amostras ácidas como meio

de irradiação na utilização da técnica de traços

de fissão, demonstrou ser, pais'uma vantagem de_s

ta, pois possibilita um rápido preparo das amo£

trás, sem mudança das características das mesmas

e sem perdas de urânio;

o ácido fosfõrico nacional pode se tornar, se a

proveitado, uma fonte alternativa de urânio. Mas,

para que qualquer projeto para este aproveitamen

to seja concretizado, faz-se necessário um levan

tamento do teor de urânio das rochas fosfãticas

nacionais,para se determinar qual a mais viável.

Um estudo a esse respeito poderia ser feito atr£

vês da técnica de traços de fissão, pois fornec£

ria resultados rápidos, com boa precisão é baixo

custo;

uma análise útil, embora superficial e grosseira,

do teor de urânio das rochas fosfáticas nacio

nais, poderia ser feita através da relação (teor

de P2°5 " teor de urânio) das rochas. Tsto' servj_

ria para direcionar uma pesquisa mais profunda às rochas com poj>

sibilidade de conter a maior quantidade de urâ
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APÊNDICE A

VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO MEIO DE IRRADIAÇÃO

A.l - Teste das variâncias •

O estudo da veri-^ação da influência no meio de

irradiação e feito ,r*uves da análise da variância. Portan

to, deve-se verií car antes se as variâncias dos conjun

tos são estatisticamente iguais, no nível de. confiança d£
TO 7Q

séjado ' . As varianci.as dos resultados são calculadas
39

pela formula : •

I (X - X ) 2

Si = -1 ! 1J ^i n! -

onde,

S. = variância do resultado do ácido i (ULTRAFHR
í

TIL ou P.A.)

X.. = média aritmética das diferenças de contagens

normalizadas para cada ácido i

X.. .= diferença de contagem normalizada de cada

ácido ij referente a cada irradiação j

n. * número de contagens realizadas para cada ti.

po de ácido

.77
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Quando, o número de graus de liberdade f (f = n-1) pa

ra tod.as as variâncias a serem, comparadas for idêntico,

como neste caso, deve-se, então, usar o critério de

Cochrane para comparação das variâncias .

Este critério se baseia na lei da distribuição da

razão entre a máxima variância empírica e a somj de todas

as variâncias, isto ê :

S2

2 2 1

onde,

- ê um valor.calculado, através das variân

cias sob análise,para se comparar com o

valor tabelado C V AD

1 At)

2
S ».íy = é a maior variância entre as K variâncias

a serem comparadas

39
Os valores de GTAJJ

 s a o tabelados para K varianci.

as a serem comparadas e f graus de liberdade, que é igual

para todas as variâncias sob análise. Se o valor calcula^

do GMíy for maior que o valor tabelado GTAR para o corre_s

pondente K e f, a hipótese de igualdade de variâncias d£

ve ser rejeitada, para o nível de confiança selecionado.
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Neste .caso G?AB = GQ g5(2,l) =* 0,9985.

Se a hipótese de igualdade for verdadeira, passa-se

ã etapa seguinte.

A.2 - Teste das médias

Calcula-se, inicialmente, a soma dos quadrados entre

amostras, a soma dos quadrados dos resíduos e a soma dos

quadrados totais, respectivamente pelas seguintes expres^

soes :

•; SQE = 2 T2/ni - T
2/N (8)

SQR = I I X2. - Z T2/n.
i j XJ i 1

(9)

SQT = E Z X?. - T2/N ' (10)
i j 1J

onde,

N = número total de irradiações de um mçsmo áci.

do

T. '• soma de todas as diferenças de contagens nor

malizadas do tipo de ácido i

T = soma total de todos os T.

Y

ij = diferença de contagens normalizadas do tipo

de ãcido i, obtida na irradiação j
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com os valores de SQE, SQR e SQT, calcula-se

"4-25 <»>
S2 = ^ B H2)
bR N-m . U / J

S2

FEXp= 4 - (13)

onde,

S- = representa uma estimativa de variância média

entre as amostras de fertilizantes

SD = representa ..ma estimativa de variância para
K

os resíduos

m = número de tipos de ácidos analisados no tejs
t p

te

.Procura-se o valor da função F tabelada ' no ní

vel de confiança selecionado, utilizando-se a tabela de

distribuição F segundo o critério monocaudal, com (m-1) e

(N-m) graus de liberdade. Neste caso FQ g5(l,2) = 18,50.

Se o valor de FEvp for menor que o valor de F tabela

do, conclui-se que as médias encontradas são estatística

mente iguais no nível d-* confiança selecionado.



APÊNDICE B

INFLUENCIA DO TÕRIO NOS RESULTADOS

A relação entre os traços provenientes das fissões

do " S U e " 6 ü d o ácid fosfõrico P.A. diluído 1:10, com

200ppb de urânio, utilizado na reta de calibração e como

referencial para este cálculo, é* dado pela seguinte ex

pressão

Msc
cc

M235
M238

onde,

M = número de traços totais normalizados refe
SC "~

rentes ao ácido fosfõrico P.A. , irradiado

sem revestimento de cãdmio, correspondente

as fissões do 235U e 2 3 8U;

M = núipsro de traços totais normalizados ref£

rentes ao ácido fosfõrico P.A. , irradiado

com revestimento de cádmio, correspondente

as fissões do U;

235 -•
contribuição das fissões do U no numero

total de traços do detector;

81
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- ' 238contribuição das fissões do U no número

total de traços do"1 detector.

A relação entre ob traços provenientes das fissões

do U, U e Th, dós ácidos fosfõrico-amostras ê d£

do pela expressão : . . .

se _ A235 A238 A232_ - j
Acc . 238 + a

onde,

A = número de traços totais normalizados refese * —

rentes ao ácido fosforico-amostra, irradia

do sem revestimento de cádmio, corresponden

te às fissões do 2 3 5U, 238U e 232Th;

A = número de traços totais normalizados refecc T —

rentes ao ácido fosfõrico-amostra, irradia

do com revestimento de cádmio., corresponden

te às- fissões do 238U e 232Th;

A232'A235'A238 ~ contribuições, respectivas, das

fissões do 232Th, 235U e 238U, no

• número total de traços do dete£

• '•••' • . t o r .

Como se, está trabalhando com urânio natural cuja composî

ç.ão isotppica é, em geral, constante, pode-se escrever a

seguinte expressão :
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235 _ 235 _ sc _ -,
M238 A238 cc

fazendo-se a substituição da equação (16) em (15) chega-se

a equação :

M
sc -,

A M~~ 1

sç B x + _cc . l .
Acc Acc

já que Acc = A 2 3 8 + A 2 3 2 , (18)

quando Agc = A 2 3 5 + A 2 3 8 + A 2 3 2 C19)

rearranjando a expressão (17), vem

M (A - A )
. = ccv sc cc'
2 3 8 Msc " Mcc

Para obtenção do número de traços totais relativos

as fissões somente do tõrio, substituiu-se a expressão (20)

em (19), obtendo-se a relação :

Mcc (Asc
A = A . sc.A232 Acc Msc "

0 critério estabelecido para que o parâmetro A2,2 te

nha significado estatístico é que seu valor iguale ou supe

re três vezes o valer do desvio padrão de a A 2 3 g, isto é

que pode ser expresso da seguinte maneira :

A232 ^ 3. S(A238) (22)
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Aplicando-se a lei de propagação de erros ao A_,o,

para obtenção da expressão relativa ao S(A238^ obtém-se

a seguinte expressão :

0 M . (A •- A )

sc - Mcc'

M . (A - A )SC 5 C F

(23)

onde,

S2(A ) - A1 cc' cc

Asc

- Mcc



. APÊNDICE C

REPRODUTIBILIDADE DA TÉCNICA

Para a verificação da reprodutibilidade da técnica â

dotou-se a distribuição t de Student ' ' , com nível

de confiança de 951.

Foi obedecida a seguinte seqüência na aplicação da di_s

tribuição t de Student :

- primeiro passo : cálculo da média Y, onde a média de

n valores experimentais Y, , Y«, ..., Y é definida por:

- 1 n

Y = i Z Y (24)
n i=l X

segundo passo : calculo do desvio padrão S , onde o

desvio padrão de n valores experimentais Y, , Y?'"' ,

Y é definido por :
n r

ir 2
l (Yi - Y ) Z

sy

- terceiro passo : cálculo do desvio padrão d? media

S — , onde o desvio padrão da média de n valores ex

perimentais e definido por :

» r' " «• ( 2 6 )

- quarto passo : cálculo da variável t para f »n-l

graus de liberdade e probabilidadep dcnão cair no

intervalo considerado (nível de significnncia). Ado

85
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39tando-se a notação compacta t .f . No presente caso

quinto passo : cálculo da reprodutibilidade percen

tual R, definida por :

t . S -
R = _E1I 1 x 100°* • (27)



APÊNDICE D

RETA DE CALIBRAÇAO

D.l - Verificação da linearidade dos pontos da reta

Verifica-se se a relação existente entre o número

de traços e a concentração de urânio pode determinar uma re

ta, utilizando-se a estimativa do coeficiente de correia^
- 38 - , , • •çao r, que e dado por :

n E C. . T. - E C. E T .
r = a \ * x —

/ ( n t Q\ - (l C..)2..] . [ n Z l] - (E T . ) 2 ]

(28)

onde,

C. = concentração de urânio de cada solução i utili^

rada na obtenção da reta de calibração

T- * contagens líquidas normalizadas corresponden

tes a C,

n = número de soluções usadas na obtenção da reta

87
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Valores positivos de r indicam que C e T tendem a

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

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

contrário. Vilores iguais ou próximos a 1 (um) indicam
n - , . 38*

uma relação linear

D.2 - Ajustamento dos p ntos pelo método dos mínimos qua

J J 38drados

Uma vez verificada que a melhor relação entre C e T

e uma reta, pode-se fazer o ajuste dos pontos experimen

tais obtidos, pelo método dos mínimos quadrados, calculan

do-se os coeficientes a e b da reta de calibração :

T = a C + b ' (29)

através das expressões :

n Z C. T. - Z C. I T.

(31)

3__ ^
n Z Cf - (Z C/)

Z C? Z T. - Z C. Z C. T
2

n Z Z\ - (E C.

Os erros associados aos coeficientes a e b foram ^

culados aplicando-se a lei da propagação de erros. Assim,

tem-se :

03 = * / 2 iff;) 2 oC\ 4_E ( f ^ ) 2 aT^ (32)
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ob = ± / Z br;*—) oC. + Z ("vp-J oT. (33)
i i 2

Como, de modo geral, em determinações quantitati^

vas, uma das variáveis é afetada por erro desprezível dian

te do erro da outra, despreza-se os valores oC. em presen

ça de oT., uma vez que os valores numéric<s de T são muito

maiores que C.

Aplicando-se as expressões (32) e (33), respectiva

mente, em (30) e (31), e desprezando-se os termos em ar ,

obtêm-se as expressões :

/ " V ~ E Ci 2 2ca * ± / I ( ± V • -oTf (34)

/ Ê C? - C. I C , ?

= ± / z (—^ i 1). OT:Ob - I' / Z (—à- i jr. Oi" (35)
nZCJ - (E Cj "

onde,

T
oTi - 'T^)2 TR * (T^ ) 2 TA * t - T ^ 2 • TM

TR = contagem de traços obtidos no monitor referen

cia

T. • contagem de traços do detector amostra
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T u = contagem de traços do detector monitor da a
n •

mostra



APÊNDICE E

ERRO ASSOCIADO AS CONCENTRAÇÕES DE URÂNIO

O erro associado às concentrações de urânio e obtido

através da lei da propagação dos erros aplicados na exprej;

são abaixo :

(37)

onde T representa o número de traços líquido normalizado,

isco ê :

onde,

fator corretivo da concentração dos monito

tores. Neste caso, K ê igual a um, pois u

sou-se o mesmo monitor para todas as amo£

trás

contagem obtida no detector da solução monjl

tora, tomada como referência

contagem obtida no detector amostra

contagem obtida no detector monitor da amos;

tra

31 „_
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T_G = contagem normalizada correspondente ao

• "BACKGROUND"

Aplicando-se a lei da propagação dos erros na ejc

pressão (37) , vem :

S2C = ̂  < S 2 T + ^ ^ T ^ ) 2 SÍ ) ' • (39)

0 erro associado ao número de traços líquidos T, S T,

foi obtido aplicando-se a lei de propagação erros na

expressão (38), onde K ê uma constante, que é calculada

pela seguinte expressão :

- # - . • ' ' - • , (40)

onde,

K = fator corretivo de concentração

concentração dos monitores das amostras

CMR
 s concentração do monitor tomado como referen

cia

Como, C., • CMR, neste trabalho, o valor de
 K ê i_

gual a l e seu erro associado ê desprezível. Nesse caso,

2
obte,ve-se a seguinte expressão para S T :
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S2T = Gj£)2 S2TD + ( A
2 S2TA + (-K

M

* S2TBG (41)

onde,

TR

? T = TTA !

TM

0 erro associado a contagem do "BACKGROUND", S2TRG'

é obtido analogamente, porém utilizando-se a expressão de

normalização dos traços obtidos como "BACKGROUND", descr^

ta abaixo :

TR .

onde,

T' = contagem obtida no detector imerso na solu

ção irradiada para medida do "BACKGROUND"

MBG
contagem obtida no detector monitor deT'

T R = contagem obtida no detector tomado como r£

ferência
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dessa maneira , tem-se

T' T
T rs ( ^ 1 C T + f R •> 2

B G TMBG R TMBG

onde,

'>2Tn » Tr

j 2 _ , _ j ,
* BG BG

7
: ' T = T

MBG

( 4 3 )
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