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RESUMO

Detectores sólidos de tragos nucleares foram utilizados

para estudar a distribuição de emissores a, de urânio e de tõ-

rio era rochas combinando autoradiografia a com estudos de fis-

são induzida em reator nuclear de pesquisa (IBA - R1, do IPEK,

São Paulo). Seções polidas de rochas foram preparadas e foto —

grafadas: Filme de nitrato de celulose (Kodak LR 115 II) foi

escolhido para obter autoradiograf ias a das amostras. As coiuli

ções de revelação química foram estudadas para obter detecto —

res adequados a estudos de microdistribuição (2,50 horas em

NaOH 6M a 5o°C) e de macrodistr ibui ção de traços que atravessam

a camada colorida sensível de detector (4,50 horas em NaOH 6M

a 50°C). Técnica de cópia fotográfica direta de detectores foi

otimizada.

Folhas de policarbonato (Makrofol, Bayer) foram escolhi

das como detectores de fragmentos de fissão, e a técnica para

obter a distribuição de urânio e tório por fissão induzida com

neutrons de reator foi estudada. Urânio foi mapeado irradiando

-se as amostras em contacto com discos de policarbonato em cáj)

sula de alumínio, herroeticamente fechada, imersa em água em

posição próxima ao caroço do reator ( H O n/cm1.»), Foram

feitas irradiações curtas (1015n/cm2) e longas (até 1016n/cm*)

para estudos de micro e macrodistr ibui ção, respectivamente* Os

detectores foram revelados em NaOH 6M a 50°C (30-50 min.) d fo

ram preparadas cópias fotográficas diretas. Tório foi mapeado



irradiando-se a amostra em còntacto com discos de policarbona-

to em envólucro de folha Cd de 1 mm, encapsulado em alumínio.

Padrões de U e Th evaporados na superfície de detectores, bem

como grãos de torita e uraninita foram irradiados para medir o

fluxo integrado de neutrons, as seções de choque efetivas do

232Th (0,05b) e do 2 3 8U (o,30b) para fissão com neutrons de re

238

ator e para estudar a contribuição da fissão do U no mapea-

mento do tório.

Técnica para determinação de urânio e tório em minerais

foi estudada e aplicada em mica, para a qual foram determina-

dos teores de 4,2 ppb de ü e 58 ppb de Th.

A técnica desenvolvida permite mapear (micro e macrodi£

tribuição) emissores a, urânio e tõrio em rochas. Tório está

associado a urânio nas rochas estudadas, principalmente em in-

clusões de cofinita. Urânio é encontrado também separado de

tõrio, em material depositado em fraturas, contendo õxidos de

ferro. Outros emissores a aparecem também separados de urânio

e tório em inclusões de pirita e de minerais diversos de cálcî

o, e em regiões de feldspato contendo precipitados de óxidos

de ferro.



ABSTRACT

ct-Autoradiography and studies of induced fission in a

research nuclear reactor (IEA-R1, IPEN, São Paulo) were done ,

employing Solid-State Nuclear Track detectors, in order to

study the distribution of a-emitters, U and Th in rocks. Polished

sections of rocks were prepared and photographed. KODAK LR 115

II, Cellulose Nitrate film was chosen for obtaining the samples

autoradiographies. Etching conditions were studied in order to

adapt the detectors to the studies of microdistribution (2,5 hours

in 6M NaOH at 50°C) and macrodistribution of tracks that perfo-

rated the sensitive red layer of the detector (4,5 hours in 6M

NaOH at 50°C). The technique of direct photographic copying

detectors was optimized.

Polycarbonate toils (Bayer, Hakrofol) were chosen as

fission-fragments detectors and the technique of fission induced

with reactor neutrons to obtain the distribution of U and Th

were studied. Uranium was mapped by irradiation of the samples

in contact with disks of polycarbonate in aluminium capsules,

13tightly closed, immersed in water at a position where $=10

n/cm2.s. Short (10 n/cm2) and long (up to 10 n/cm2) irra-

diations were done for studies of micro and macrodistribution,

respectively. The detectors were etched in 6M NaOH at 50°C (for

30-50 min.) and direct photoprints on paper were prepared.

Thorium was mapped by irradiation of the sample in contact with

polycarbonate disks packed in a 1 mm thick Cd sheet, in a



aluminium capsule. Uranium and thorium standards evaporated on

the surface of the detectors, as well as thorite and uraninite

grains, were irradiated in order to measure the integrated flux

of neutrons, the effective cross sections for fission with

reactor neutrons for Th(0,05b) and U(0f30b) and to study

238
the contribution of U fission in thorium mapping.

A technique for determination of uranium and thorium in

minerals was studied and applied to Mica, for which were deter-

mined the contents of 4,2 ppb U e 58 ppb Th.

The developed technique allows mapping of ct-emitters, U

and Th in rocks (micro and macro distribution). Thorium is asso-

ciated with uranium in the rocks studied, primarily in coffinite

inclusions. Uranium is also found free of thorium in material

deposited in fissures containing iron oxides. Other a-emitters

also appear free from U and Th in pyrite and several calcium

minerals inclusions, and in feldspar regions containing iron

oxides precipitates.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - ROCHAS RADIOATIVAS

As rochas ígneas e metanõrficas constituem 95% do

peso dos primeiros 16 Km da crosta terrestre. Nelas está con

tida a maior parte do urânio e tõrio encontrados na natureza,

sendo de 4 x 10** e 8 x 10 g/g rocha, respectivamente/ as

melhores estimativas de seus conteúdos médios na crosta ter-

restre (1,2).

A tabela 1 fornece a produção de calor radioativo

em rochas típicas e seus resultados mostram claramente a con-

centração marcante dos elementos radioativos nas rochas, ri-

cas em silica, da crosta continental (3).

As rochas ígneas, que contêm excesso de ácido si-

lícico (persilícicas, félsicas ou mais comumente denominadas

rochas ácidas) possuem teor de urânio e tório mais elevado do

que as rochas básicas (subsilícicas ou mãficas), como mostra

a tabela 2 (1). Esse comportamento ê explicado por Goldschmidt

que classifica geoquimicamente urânio e tório como elementos

litõfilos, ou seja, aqueles que se concentram na crosta ter-

restre sob a forma de silicatos ou de õxidos, suas formas pre

ferenciais de ocorrência (4).

Urânio e tõrio, este em menor escala, são elemen-

tos dispersos, isto é, são normalmente encontrados em concen-

trações traço em quaisquer minerais, rochas, solos e águas.
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Tabela 1: Produção de calor radioativo em rochas típicas (3)

Tipo de

rocha

granitica

intermediária

basaltica

dunito

ooncen

U

|ppm|

4

2

0,6

0,015

LLc

3

2

1

0

_
ação

K

(%)

,5

,001

Th

|ppm|

3

1,5

0,4

0,01

Produção
cal/g/10

0 + Th

6

3

0,8

0,02

de calor
16 anos

K

1

0,5

0,2

<0,001

Total

7

3,5

1,1

-0,02

Tabela 2: Conteúdo "radioativo" de rochas ígneas (1).

Tipo de rocha

granito

granodiorito

diorito

basalto central

continental

oceânico

Planalto basãltico

gabro

eclogita

peridotito

dunito

SiO2

aprox.%

70

66

60

50

50

43

40

ü

1ug/g|

9,0

7,7

4,0

3,5

3,6

2,2

2,4

1/0

1/5

1/4

Th

|ug/g|

20

18

6,0

9/1

7/1

5,0

5,1

1,8

3/3

3/4

K

1 mg/g I

34

25

17

19

18

8,0

7,0

4,0

8,0

0,3
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Os minerais uranlferos podem ser classificados como segue:

1) minerais primários ou hipogênicos

2) minerais secundários ou supergênicos

3) minerais contendo urânio disperso.

Os minerais primários são os mais interessantes

do ponto de vista industrial sendo constituídos de õxidos de

urânio, simples e complexos.

Os minerais secundários são formados por oxidação

dos minerais primários, sendo constituídos de õxidos hidrata-

dos simples ou complexos, uranatos, fosfatos, arseniatos, va-

nadatos, silicatos, sul fatos, carbonatos e molibdatos (5).

Os minerai3 toríferos principais são a torita, to

rianita e a monazita. Apesar de o tõrio ser o maior Cc.istituinte

nos dois primeiros minerais, os depósitos de monazita,consti-

tuem a matéria prima mais importante para a produção de tõrio,

a despeito de seu baixo conteúdo.

Tanto na monazita quanto em outros minerais e mi-

nérios o tõrio está associado a muitos elementos. Muito fre-

qüentemente é acompanhado por terras raras do grupo do cério

(La - Eu +) cujos raios iônicos são próximos ao do Ion Th t

Tanto o urânio quanto o tõrio, sendo elementos-tra

ço, podem, por substituição isomõrfica do elemento abundante,

acomodarem-se nas estruturas cristalinas de minerais não espe

cíficos, dependendo das características de seus Ions. Essas

regras são explicadas por Goldschmidt e, dentre elas, a mais

importante refere-se ao raio iônico que, regra geral, não de-

ve diferir por mais de 15%.

Exemplificando, o Th pode substituir o Zr , o

que ocorre nos minerais zircão (ZrO2) e zirconita (ZrSO4),
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bem como o ü 4 + pode substituir o Ca2+ (ver tabela 3) (2,6)

Tabela 3: raios iônicos de alguns Ions de interesse (2,6)

íons listados

La3+ - Eu3+

Th4+

Zr4+

U4+

u 6 +

Ca2+

raio iônico | A |

(N.C. = 6)

1,04 - 0,96

1,02

0,79

0,97

0,80

0,99

Assim, nos minerais de urânio e tório, tentos que

a uraninita (UO2 UO,) é isomorfa com ThO2 e CeO2, o que explî

ca as quantidades apreciáveis de tõrio e terras raras conti-

dos em sua rede cristalina. No mineral broggerita encontra -

se tório substituindo o urânio (UO2 isomõrfico com ThO2).

Na tabela 4 estão listados alguns minerais típi -

cos que contêm urânio, tõrio ou ambos em proporções aprecia -

veis. £ importante notar que minerais com um percentual razo

ável de urânio e tõrio são relativamente raros, enquanto aque

les que contêm apenas algumas partes por mil são mais comuns

(5,7).



Tabela 4: Minerais radioativos contendo urânio e tõrio (5,7)

Mineral

Fechblenda

Becquerelita
Curieita
Gunndta

Uraninita

Broggerita

deveita (ou
nivenita)

Autunita

Camotita

Ferghanita
Troegerita

Soddita

Sklodowskita

Casolita

Betafita

LLebigita

Johannita

Torianita

Torita, orangita
Pilharíta

Monazita

Cofinita

^ . i , i • ii f — ~ —

quWcâ

°3°é

2003.3^0

2sbO.5uO3.4B2O

UO-.nH^O

UOL.UO-%

(U,Th)O2 variedede de
uraninita
variedade de uranini-
ta
C a í U C ^ . (PO4)2.nH2O

K2O.5uO3.V2O5.nR2O

U 03*V2O5'6 H2°

I2UO3.5SÍO2.I4H2O

MgO.2UO3.2SiO2.6H2O

tU,Ca) (Nb,Ta,Ti)3O8.nH2O

Carbonates de U e Ca

CuO-j. 2UO3> 2SO4. 7 ^ 0

(Th, U)02

ThSiO4.H2O

PbO.U03.ThO2.2Si02.4H20

fosfatce

U ( S Í O J ) (OH)
4 1-sç 4x

U(%)

60-90

74

60-70

40-70

65-75

48-75

48-66

50-60

50-55

65
56

-70

50-60

-40

20-26

-30

40-50

4-28

1-19
-27

—

60

Th(%)

-

0-0,3

0,5-10

6-12

3,5-4,5

••

-

-

-

1

-

—

60-90

40-70
-30

0,1-15

Ftntes

Congo, Canadá,

Gongo, Bavária

Congo

USA, Tcheooslo-
vãquia, Canadá

Carêlia, Japão,
USA, Canadá

Noruega

Noruega, Texas,
Japão, Saxônia

França, Madagas
cair, Saxônia,
Portugal, USA

USA, Congo,USSIV
Australia

Turquêstio

Saxônia

Congo

Congo

Congo

Austria, Saxônia
USSR

Tcheooslovãquia,
USA, Saxônia

Ceilão, Madagas
car "~
Noruega, USA

Austrália

Brasil, índia,
USSR, Noruega,

USA
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1.2 - URÂNIO, TÕRIO E SUAS FAMÍLIAS

Os minerais uraníferos e toríferos são a fonte

primária de urânio e tôrio nas três séries radioativas natu-

rais que se iniciam com os nuclídeos 232Th, 2 3 5U e 238U, de

origem primordial, ver figura 1 (8).
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Figura 1: Famílias radioativas naturais (8).
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Em minerais inalterados, urânio e tõrio estão em

equilíbrio radioativo secular com seus filhos. Esse tipo de

equilíbrio ocorre quando a substância predecessora tem um

tempo de meia vida muito grande em comparação com o de qual-

quer um de seus produtos de desintegração. Portanto, a pro-

porção de seus átomos que se transforma durante a vida de um

investigador é desprezível e, neste caso, o numero de átomos

(N) pode ser tomado como constante. Ho equilíbrio radioati-

vo secular a atividade do pai é igual a de seus filhos (8).

Condição de equilíbrio:

J S - = XN = 0
dt

Aplicando a uma cadeia radioativa, em equilíbrio

secular,

dN, dN. dN
3 ^ = ?- = 2-^ 0 ,

dt dt dt

considerando a variação do número de átomos do

primeiro e do último membro da série insignificante no inter

valo de tempo considerado.

Portanto, as atividades de todos os membros da

série são iguais.

Os produtos estáveis da desintegração radioativa

(206Pb, 207Pb, 208Pb e 4He) são acumulados nos minerais radio

ativos em conseqüência da desintegração radioativa. Esses mî

nerais radioativos são uma fonte de obtenção dos isõtoposdos

elementos que se formam dentro das séries de decaimento, mas
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cujas aeias vidas são curtas em comparação con a idade da Ter

ra, tanto que aqueles de origem primordial não «ais existem.

Um exemplo desse tipo de separação são os isôtopos de 91Pa,
89Ac, 88Ra, 87Fr, 86Rn, 85At e 85Po que fica», assim, excluí-

dos dos elementos artificiais.

Existem, na natureza, muitos outros nuclídeos ra-

dioativos que não pertencem ãs três séries de decaimento natu

ral como o isôtopo X e os isõtopos K e C, os dois últi-

mos formados na atmosfera pela ação dos raios cósmicos. Tam-

bém através de reações do tipo (n, Y) do O formam-se tra-
2 39 —12 8

ços de Pu nos minerais uraníferos (relação Pu: 0 -10 :1).

Observando-se a figura 1, nota-se que os três pre

cursores dessas famílias são emissores a e que rochas radioa-

tivas ou que contenham inclusões radioativas, emitem partícu-

las o, B ou fõtons Y das mais variadas energias e em todas as

direções, provenientes do decaimento radioativo.

Na tabela 5 estão listados os emissores a, junta-

mente com suas energias, encontrados nas 3 séries radioativas

naturais (9).

Emissores o são núcleos pesados com Z > 84. Nor

malmente, as partículas a de um dado nuclídeo, ou têm todas a

mesma energia ou estão distribuídas entre uns poucos grupos

energéticos, apresentando um espectro discreto de energia e

alta ionização especifica. Entretanto, as partículas a que

procedem de uma inclusão radioativa em uma rocha, se distri -

buem em um espectro bem amplo cie energias, quase contínuo, de

vido â atenuação das energias (autoabsorção).
232

Uma inclusão contendo Th em equilíbrio radioa-

tivo apresenta uma atividade a aproximadamente 6,4 vezes maior
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do que a atividade do 232Th, devida ã contribuição dos filhos»

coao pode ser deduzido da tabela S.

A fissão espontânea ê um outro tipo de decaimento

radioativo observado para nuclídeos pesados. Devido a alta

barreira coulombiana para a emissão de fragmentos de fissão»

taxas mensuráveis têm sido observadas apenas entre os elemen-

tos mais pesados (A > 230) e, mesmo assim, não constitui» na

maioria dos casos, o principal modo de decaimento.

Normalmente, a meia vida para fissão espontânea i

muito longa comparada com a meia vida para emissão a,como po-

238
âe-se notar para o caso do ü.

TiA (fissão espontânea) » 8 x 10 a (5)

T1/2 (emissão a) = 4,5 x 10 a (principal modo

de decaimento). (10)

Portanto, para uma mesma quantidade de urânio a

atividade a devida ao U será ca. 2 milhões de vezes maior qus

a atividade de fissãc espontânea.

1.3 - MAPEAMENTO POR AUTORADIOGRAFIA: EMULSÕES NUCLEARES

Como foi visto no Item anterior, os elementos ra-

dioativos emitem, através de seu decaimento, partículas a, 8,

fõtons Y ou fragmentos de fissão (f.f.) de diversas energi-

as características de seus núcleos. Técnicas que possibili-

tam medir ou registrar a energia dessas partículas são utili-

zadas na identificação dos nuclídeos emissores.

Uma dessas técnicas é o mapeamento por autoradio-
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Tabela 5: relação de emissores a e suas energias, pertencen

tes ãs 3 séries radioativas naturais(9).

TaaSüm xadioatta» emissores a EQ | MeV|

Tôrio 232Th

(A - 4n) 228Th
224Ra
220Rn
216Po
212Bi(o»36,2%)
212Po

Actínio 2 3 5ü

(A » 4n+3) 231Pa
227Ac*
227Th
223Ra
223Fr*
219At(a=97t)
219Rn
215PO
215At
211Bi
211PO

Urânio - Rádio 2 3 8U

(A « 4n + 2) 2 3 4U
230Th
226Ra
222Rn
21*Po
214Bi*
214PO
210Pb*
210Bi*
210Po

4,01; 3,95

5,42; 5,34

5,68

6,28

6,77

6,05

8,78

4,39

5,0;4,94;5,02;4,72

4,95; 4,94

5,98; 6,04

5,71; 5,60

5,34

6,27

6,81; 6,55

7,37

7,6

6,28; 6,62

7,45

4,19

4,77; 4,72

4,68; 4,61

4,78

5,49

6,00

5,45; 5,51

7,69

3,72

4,95; 4,91; 4,65

5,30

* Atividade a desprezível
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grafia utilizando emulsões nucleares. Quando partículas car

regadas passam através dessas emulsões, produzem "imagens Ia

tentes" ao longo de seu percurso. Após revelação aparecera

grãos de prata coloidal ao longo dos traços das partículas.

Uma grande variedade de informações pode ser obtida pelo es-

tudo desses traços (11,12).

Emulsões nucleares são emulsões fotográficas es-

peciais de granulação variada e alta concentrações de brome-

to de prata desenvolvidas para detecção de partículas a, $,

fõtons Y « fragmentos de fissão '. Nessas emulsões, as

partículas a têm um menor alcance efetivo (alguns microns)

que as partículas 0 e os fõtons y, bem mais penetrantes. Em

vista disso, apôs revelação das emulsões, as partículas a a-

parecem com uma imagem nítida e definida, enquanto B e y for

mam uma imagem difusa. Portanto, para que a imagem autora -

diogrâf ica corresponda ã imagem real das inclusões radioatÃ

vas situadas numa superfície polida, é necessário otimizar

as condições experimentais a fim de que somente as partícu-

las a ativem a emulsão. Nessas condições, a densidade foto

gráfica é uma medida quantitativa das partículas a emitidas

(11).

Devido â sua sensibilidade ã luz, a exposição e

revelação (igual a de filmes para raios - X) deve ser feita

em câmara escura, iluminada com filtro vermelho até a conclu

são do processo de fixação.

Cuidados devem ser tomados em relação â tempera-

tura (deve ser baixa), pressão, umidade e contacto com me-

tais (causam escurecimento das emulsões) que influem na sen-

sibilidade das emulsões e nas atenuações da imagem latente
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(fading).

Goldschmidt - Clermont (13), Beiser (14) e outros

publicaram vários trabalhos sobre o assunto, detalhando o me-

canismo de revelação, formação da imagem latente e fatores que

a influenciam.

As emulsões nucleares são normalmente fabricadas

com espessuras na faixa de 400 a 1200 u. Um recente progres_

so inclui a preparação de emulsões sem suporta, muito úteis

no estudo de partículas de alta energia em radiação cósmica.

1.4 - DIFERENCIAÇÃO QUÍMICA POR INTEMPERISMO - MIGRAÇÕES

O estudo do modo de ocorrência de elementos tra-

ço em minerais e rochas é um dos problemas mais importantes

da geoqulmica.

No caso de rochas radioativas a pouca disponibiM

dade de minerais primários de tõrio e urânio em relação à gran

de demanda, principalmente deste último, torna particularmen-

te importante a observação dos mecanismos de diferenciação guí

mica que alteraram as rochas, produzindo um decréscimo ou acú

mulo de urânio e tõrio (15).

Como foi visto anteriormente, urânio e tõrio são

elementos litõfilos e, devido â sua baixa concentração no ma£

ma original, permanecem em solução, sendo enriquecidos no lí-

quido residual da cristalização magmatica.

Durante a cristalização final, estes elementos po

dem entrar na estrutura de um mineral comum ou raro; em uma

estrutura mineral menos apropriada ou ser aprisionado por ela;

concentrar-se no fluido residual até que se forme um mineral
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específico ou podem estar ligados à superfície de algum mine-

ral ou minerais por adsorçao - processo efetivo na cristaliza

ção das rochas graniticas. Essa ligação ê relativamente fra-

ca podendo, por lixiviaçãò com ácidos diluídos, remover quan-

tidades apreciáveis daqueles elementos.

Intemperismo, erosão, deposição e diagênese são

processos não isolados que atuam sobre os minerais das rochas

ígneas que são, em larga escala, instáveis relativamente ã hJL

dros fera e atmosfera, pois se formaram a temperatura e pres-

são altas, bem diferentes das existentes na superfície da Ter

ra. Dos minerais comuns somente o quartzo é altamente resis-

tente aos processos de intemperismo (3).

Os valores limites encontrados em ambientes geolõ

gicos para E. (limitado pela estabilidade da água) e pH (áci-

dos dissolvidos em águas naturais) variam de 0,0 - 1,2 V e

4-9 unidades de pH, respectivamente.

As águas naturais contêm oxigênio e CO, dissolvi^

dos e portanto seu caráter é ligeiramente ácido devido â for-

mação de H2CO3. O oxigênio livre é um oxidante que atua na

decomposição de rochas contendo elementos oxidáveis no inter-

valo de E^ natural como por exemplo, ferro, enxofre e urânio.

Através dos potenciais de eletrodo para as espéci^

es de urânio e tório, temos que somente as espécies ü +, ü +

e Th + estão dentro do intervalo normal de ambientes geológi-

cos (4).

ü 4 + + 2H-0 • ÜO?+ + 4H* + 2e E° - 0,33 V

O tório não apresenta variação no seu estado de

oxidação. Quase todos os seus minerais são resistentes ao in

temperismo, já que processos químicos não têm efeito em sua
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redeposição, causando a não concentração desse elemento em mi

nerais secundários (2).

O íon U forma, por aumento de pH ( o hidróxi-

do extremamente insolúvel U(OH)4, de tal forma que a concen -

tração desse ion se torna desprezível mesmo em pH = 4.

ü 4 + + 40H~ * U(OH)4 + Kps » 10~51'96 (16).

2+ ••
0 ion uranila U0- , forma hidróxido mais solúvel

e mais estável que o oxido ã medida que o pH diminui.

ÜO2(OH)2 t UO2OH
+ + 0H~ K = H ) " 1 2 ' 1

UO2OH
+ $ ÜO2

+ + OH" K = IO""9'9

ÜO2(OH)2 • U03 + H20 AG° = 13,2 Kcal

O grande numero de minerais complexos de urânio

hexavalente encontrados na natureza é explicado pela formação

de complexos entre o ion uranila e ânions, como por exemplo,

carbonato, fosfato e vanadato, entre outros, que aumentam a

solubilidade dos compostos hexavalentes.

U0 2 + + 2C0~ t U02 (CO3)2 K = IO14'6

uo2(co3f2 + CO3 * uo2 (003)3" K = 1 ( ) 3 /

A predominância de uma ou outra espécie química

de urânio, bem como as transformações devidas à precipitações
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e/ou oxi-reduções no meio geológico dependem das caracterís-

ticas flsico-qulmicas deste meio, especialmente do potencial

redox e do pH das soluções naturais. Diagramas E. x pH auxi

liam o estudo destas transformações.

Como exemplo, a figura 2 mostra o diagrama E,xpH

dos compostos de urânio e vanádio, elaborado por Garreis et

ai para uma concentração total dissolvida de vanádio, potás-

sio e carbonato igual a 10~3M, 10"3M e O,1M, respectivamente

(4).

o

X
Ul

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

. V»
Carnotita x ,
KUO.VO,

Uraninita
UO,*VO0H

2 4 6 8 10 12 U
PH

Figura 2: Diagrama E. x pH de compostos de urânio
e vanádio (A).
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A geoquímica genérica do urânio em ambientes qua

se superficiais como acima descrita mostra que os minerais

primários são compostos de urânio tetravalente muito está-

veis em ambientes redutores (uraninita e pechblenda).

Os minerais secundários são compostos de urânio

hexavalente formados pela oxidaçao dos minerais primários,

geralmente acompanhada de hidratação, seguida de reações quf

micas entre os óxidos hidratados de urânio hexavalente forma

dos e os elementos ácidos ou básicos da rocha. Essas reações

químicas naturais dão origem a uma grande quantidade de com-

postos uraníferos secundários.

Os fosfatos são abundantes devido, principalmen-

te, ã quantidade de elementos químicos, capazes de formá-los,

presentes nos minerais. Assim sendo, o cálcio da apatita,pre

sente em todos os granitos, pode formar a autunita (5).

Os silicatos são formados por oxidaçao dos mine-

rais primários juntamente com as soluções de sílica e outros

metais presentes nas rochas graniticas.

Os sulfatos naturais de urânio se formam em meio

úmido e oxidante sendo de origem neogênica. São solúveis em

meio fracamente ácido, portanto se decompõem tão facilmente

quanto se formam.

As águas superficiais em contacto com os mine-

rais de urânio normalmente devem conter de alguns ppm desse

elemento até alguns milhares, em condições excepcionais. A

partir de tais soluções, o urânio pode ser precipitado por

uma variedade de ânions, formando os minerais oxidados ou re

duzido por vários redutores, principalmente matéria orgâni-

ca.
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Processos desse tipo verificam-se nos depósitos

do Planalto do Colorado e no Wyoming Central, onde minerais

oxidados estão disseminados nos arenitos perto da superfície

e, em níveis mais baixos, o minério não oxidado é encontrado

em sedimentos contendo muito material orgânico (4).

Tauson admitiu que em rochas alteradas o urânio

pode estar presente em seus minerais secundários e em estado

adsorvido (17). Segundo Krylov, em granitos comuns, não al-

terados por processos pós-magmáticos, urânio não ocorre finei

mente disperso nos minerais acessórios (18).

A variedade dos modos de ocorrência dos elemen -

tos radioativos i resultado de numerosos processos que ocasi^

onam a migração desses elementos nas rochas ao longo do tem-

po geológico. A distribuição original é difícil de estabele

cer devido âs posteriores redistribuições.

Baranov fez uma distinção entre as distribuições

primaria e secundária: na primeira, proveniente do processo

de diferenciação magma ti ca, os radioelementos ocorrem no quar

tzo, feldspatos menos alterados, soluções sólidas em minerais

acessórios e em inclusões micro ou submicroscõpicas. Na di£

tribuiçao secundária os radioelementos encontram-se em felds

patos fortemente alterados, biotita, zircão alterado, magne-

tita e outros minerais. Ou, em substituição, encontram - se

nos espaços intergranulaies ocupados por soluções hidroter -

mais, como resultado de processos autometamórficos e supergê

nicos (19).

A variação do teor de urânio e tório 2om a dife-

renciação em rochas graníticas foi discutido por Rogers e

Ragland, entre outros (20).
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Geralmente, a concentração de ambos aumenta du-

rante a diferenciação sendo que variações na razão Th/U e na

abundância desses elementos são dependentes da composição ge

ral da rocha na qual estão sendo medidos e também dos proce£

sos secundários tais como oxidação e extração do urânio. Tais

processos podem causar grandes flutuações na abundância de

elementos radioativos em rochas ígneas, de um lugar para ou-

tro (21).
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CAPITULO II

PROBLEMAS E OBJETIVOS DO TRABALHO

2.1 - APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Urânio e torio são elementos amplamente distribui

dos na natureza» sendo que o urânio» 489 elemento em ordem de

abundância, a assinalado em mais de 100 minerais. Entretanto,

seus minerais primários são insuficientes para atender â de-

manda de combustível nuclear (22). Um reator moderno de 1000

M Watts de eletricidade (-3000 M watts de energia térmica)

235

consome anualmente cerca de 1 tonelada de U o que corres -

ponde a 137 toneladas de urânio natural. Minérios de baixo

teor devem ser industrializados.

Estudos de mapeamento de urânio e torio em rochas

são importantes tanto na prospecção e em estudos geoqufroicos

de jazidas, quanto na orientação do tratamento industrial a

ser dado ao minério, com a finalidade de extrair urânio ou to

rio neles contidos.

A autoradiografia o utilizando emulsões nucleares

e uma técnica usual em estudos de mapeamento de urânio e tó -

rio. O Departamento de Química da PUC/RJ desenvolve uma li-

nha de trabalhos em rochas radioativas, envolvendo estudos de

métodos analíticos, mapeamento e migração de radionuclídeos.

Em continuação ao trabalho "Estudos sobre a dis-

tribuição de radioatividade e identificação de minerais radio
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ativos em rochas uraníferas de Espinharas (PB)" foi proposto o

presente trabalho (11).

As emulsões nucleares permitem mapear emissores a,

e exigem determinados cuidados durante a exposição da amostra

e também durante a revelação, no sentido de torná-las seleti -

vas a partículas a. Agentes redutores podem escurecer o filme

e, portanto, o contato com metais e sulfetos deve ser evitado.

Radiação 0 e Y podem ocasionar também escurecimento do filme.

Durante a revelação,o traço a na emulsão é revela-

do em toda sua extensão, apesar de ser possível controlar a

densidade de grãos de prat formados. Rochas submetidas ã ação

de intemperismo apresentam acentuada diferenciação química, o

que faz com que emissores a possam estar concentrados em mine-

rais que contêm pouco urânio ou torio. Desta forma o mapeamen

to desses elementos é prejudicado.

A utilização de detectores sólidos de traços nucle

ares em substituição ãs emulsões nucleares apresenta algumas

vantagens, pois permite mapear emissores o em geral, bem como

nuclídeos fissionãveis, com alta resolução. Tais detectores xe

sistem a doses altas de radiação, não registram radiação $e y,

e resistem a elevados fluxos integrados de neutrons de um rea-

tor nuclear de pesquisa. Cada partícula nuclear (o ou f.f. ) ,

registrada em detector adequado, permite a revelação química

de um traço (orifício) observável ao microscópio. O tamanho

do traço pode ser controlado pela revelação química.

2.2 - FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

0 objetivo geral do trabalho é estudar a aplicação
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de detectores sólidos de traços nucleares ao mapeamento de e-

missores a em geral, e de urânio e tório em particular, em ro

chás radioativas.

Foi proposta a combinação de autoradiografia o

com estudos de distribuição de urânio e tõrio por fissão indu

zida em um reator de pesquisa (IEA - RI do IPEN, São Paulo ),

em seções polidas de rochas em contacto com detectores apro -

priados:

1 - Autoradiografia o: mapeamento geral de emissores a

2 - Fissão induzida por neutrons térmicos: mapeamento de

urânio

3 - Fissão induzida por neutrons rápidos: mapeamento de

tório.

O programa detalhado deve envolver:

a) Preparação de seções polidas de rochas e respectivas

macro e microfotografias.

b) Auto-radiografia das amostras utilizando detector sen-

sível a partículas a, e preparação de cópias fotográfi^

cas.

c) Irradiação das amostras em contacto com detector sens£

vel a fragmento? de fissão, em reator de pesquisa, com

fluxo de neutrons predominantemente térmico, para ob -

ter o mapeamento do urânio.

Preparação de cópias fotográficas.

d) Irradiação das amostras em contacto com detector sensí_

vel a fragmentos de fissão, em reator de pesquisa, com

fluxo de neutrons rápidos, em blindagem de cãdmio, pa-
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ra obter o mapeamento de tõr io .

Preparação de copias fotográficas.

e) Correlação entre a distribuição de emissores a , de urânio e

de tõrio com a distribuição de Minerais nas seções polidas.

As seções polidas foras preparadas no Instituto de

Geociências da U.F.R.J. (Dr. Hans Schorscher). Detectores a-

propriados para cada una das etapas devem ser escolhidos e a

técnica otimizada.

Técnicas de macro e microfotografias de amostras e

de detectores devem ser estudadas.

As condições de irradiação no reator IEA-R1 devem

ser estudadas, bera como determinações de fluxo de neutrons, de

seções de choque efetivas para tõrio, eficiência da blindagem
238

de cádmio e contribuição da fissão de U com neutrons rápi-

dos no estudo de mapeamento de tõrio.

A técnica deve ser aplicada a amostras radioativas

de Espinharas (PB): são em número de três e serão identif ica -

das ao longo do trabalho por E, , E~ e E, .

Através dos mapeamentos obtidos uma série de in for

mações podem ser retiradas:

- Distribuição do urânio, tõrio e emissores a e localização

dos minerais car re adores.

- Tipo de distribuição: homogênea e heterogênea

* Migração de"eraissoresaeelementos fissionáveis"- grau de

intemperismo

- Teor aproximado de endssoxes a e elementos f issionáveis.

Nos capítulos seguintes as diversas etapas do tra-

balho serão discutidas em detalhes.



CAPITULO III

DETECTORES SÓLIDOS DE TRAÇOS NÜCLEAHES (DSTN)

3.1 - TRAÇOS DE PARTÍCULAS NUCLEARES EM SÓLIDOS

Defeitos estruturais - traços latentes causados

- 235

por fragmentos de fissão de U em nicas - foram inicialmen-

te registrados por microscopia eletrônica (23). Essas observações

rapidamente levaram ã descoberta do efeito de partículas nu-

cleares em sólidos e da revelação química dos traços , por

Fleischer e Price (24).

Uma partícula carregada, de alta velocidade, per-

de energia por colisões com moléculas ou átomos. Essa trans-

ferência de energia ocorre essencialmente por excitação e io-

nização primária. Ionização secundaria ocorre em uma pequena

fração das colisões por remoção de elétrons orbitais (25).

As energias de partículas a (alguns MeV), ver ta

bela 5, bem como de fragmentos de fissão (70 - 100 MeV) são rui

to maiores que a energia de ligação de átomos em sólidos cova

lentes e iônicos, que é da ordem de alguns eV. Consequentemen

te a passagem dessas partículas nesses sólidos causa uma gran

de perturbação estrutural em escala atômica através do rompi-

mento das ligações existentes. Esses defeitos, também chama-

dos de traços latentes, consistem na formação de radicais, íons

ou vacâncias, quando se trata de um cristal, sendo que em um

polímero, novos sítios ativos se formam por rompimentos de Cçi



delas e formação de Ions e radicais, (ver figuras 3 e 4_ (24)).

Em detectores de partículas nucleares convencio -

nais,coa» por exemplo emulsões nucleares, a densidade linear

dos grãos de brometo de prata ê função da taxa de energia per

dida pela partícula carregada por excitação eletrônica e ioni

zação. Em sólidos, a razão (dE/dx) (ionização específica rela-

tiva) ten um valor limiar para a produção do traço, variando

de sólido para sólido (26). Embora não seja o fator determi-

nante na formação do traço, explica os diferentes modos pelos

quais a energia é depositada, como mostram as figuras 5_ e £

para partículas o e f.f., respectivamente (24). Observa-se

que as partículas a depositam a maior fração de sua energia

próximo ao final de seu percurso no material, enquanto que,

fragmentos de fissão depositam grande parte de sua energia no

início do percurso diminuindo ã medida que interage com o meio.

O alcance de partículas carregadas é função da

massa e da velocidade dessas partículas, e também da composi-

ção do detector. Os plásticos possuem alta sensibilidade ,

comparados aos vidros. As partículas a de aproximadamente 4

MeV possuem um alcance em detectores plásticos próximo de 20

pra enquanto fragmentos de fissão possuem um alcance efetivo na

mica de 10 yra (27, 28).

Os campos de maior aplicação da técnica de detec-

tores sólidos de traços nucleares incluem física nuclear, do-

simetria, análise e mapeamento químico entre outros, mostran-

do uma grande diversidade de aplicação em áreas científicas e

tecnológicas.

Atualmente são conhecidas mais de mil substâncias,

orgânicas e inorgânicas, naturais e sintéticas capazes de re
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Figura 3: formação do traço latente em um polímero(24)
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Figura 4: formação do traço latente em um cristal (24)
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Figura 5: Curva de Bragg das partículas a em um detector plástico.
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Figura 6: Curva de Bragg dos fragmentos de fissão em um detector plástico.
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gistrar partículas nucleares. Esses detectores podem ser cris

tais inorgânicos, vidro comum, minerais e polímeros orgânicos»

esses últimos os nais usados atualmente devido â facilidade de

manuseio, baixo "background" e disponibilidade comercial.

A técnica de registro de partículas nucleares por

DSTN tem sido muito utilizada principalmente nos últimos anos.

Além dos elementos radioativos, outros elementos podem ser de-

tectados através do registro de partículas nucleares emitidas

por reações nucleares, como é o caso da detecção de Boro pelo

registro das partículas a emitidas pela reação B(n, a) Li

(29).

Além das aplicações qualitativas, podem ser usados

em análises quantitativas, uma vez que cada partícula emitida

que atinge o detector provoca uma perturbação estrutural e, con

sequentemente, um traço. Assim, otimizadas as condições, ntedî

das quantitativas podem ser feitas pela contagem dos traços re

gistrados. A técnica aplicada ã determinação de tório, em ro-

chas e águas, tem como grande vantagem não precisar de altos

fatores de concentração, diminuindo sensivelmente as perdas por

adsorção e evaporação. 0 urânio também pode ser determinado

em concentração superior a 1 ppb sem necessidade de separação

química (30, 31).

3.2 - .«EVELAÇÃO QUlMICA DO TRAÇO LATENTE

Os traços latentes formados pela passagem de partly

cuias carregadas em sólidos podem, através de uma revelação

química adequada - "etching", ser transformados em orifícios vi



.28.

siveis ao microscópio óptico convencional (traço), uma vez que

são direções preferenciais de ataque químico (24).

Para que o traço latente seja revelãvel, a distân-

cia percorrida pela partícula antes de alcançar o detector tern

que ser menor do que a distância na qual a ionização específi-

ca se torna muito pequena para produzir um defeito revelãvelna

superfície (32).

Existe uma grande variedade de formas de traço que

se relacionam com as propriedades de registro dos vários detec

tores, com o tipo de partícula registrada e com os processos ds

revelação. Composição do reagente, concentração, temperatura,

agitação e tempo de revelação são fatores que determinam a qua

lidade do ataque químico e consequentemente a qualidade do tra

ço revelado para um dado detector.

Segundo o modelo geométrico simples para sólidos

isotrópicos (vidros, plásticos), no processo de revelação ob-

serva-se a ação simultânea de 2 processos:

dissolução química ao longo do traço - vT

dissolução química geral de superfície - vG

Nesse modelo admite-se que a razão vG/v_ é cons -

tante ao longo do traço. Esse processo origina um "cone" ten-

do o traço original como eixo, sendo formado ao mesmo tempo em

que o material da superfície é removido. As quantidades dire-

tamente observáveis, o diâmetro do traço (D) e o comprimento vi

sível do traço (1), são o resultado da competição entre os e-

feitos de vG e vT (ver figura 2) í 2 4)•

Como conseqüência dessa geometria, temos que para

tempos de revelação curtou, traços bem definidos são obtidos,
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enquanto o alcance da partícula no sólido não for atingido, e

sua profundidade aumenta atê um limite máximo que corresponde

ao alcance da partícula. Após esse limite, o traço perde de-

finição tornando-se alargado, pois v_, diminui até v-, = vG o

que ocorre para tempos de revelação longos.

A hipótese de que vT é constante somente é válida

para tempos de revelação curtos, pois em geral v_ varia na pro

porção de ionização para a maioria dos materiais seja plásti-

co, vidro ou um cristal. A teoria que explica a geometria do

traço para vT variável é muito complexa e não será discutida

nesse trabalho (24).

Em detectores anisotrópicos, como são a maioria

dos cristais, v_ será função da orientação da superfície do

detector. Neste caso, a geometria do traço pode ser muito di_

ferente,como por exemplo,em micas bem reveladas,que apresen -

tam traços de forma romboédrica.

A diferença na revelação de traços produzidos por

partículas a (traços a) e por fragmentos de fissão (traços de

fissão) é conseqüência das diferenças entre as curvas ÜE/dx)X

(x) para as duas partículas, mostradas anteriormente nas figu-

ras 5, e 6.. As partículas a inicialmente produzem baixa ioni-

zação específica aumentando até atingir um máximo próximo ao

limite do traço (vG = v_,). Consequentemente tempos de revela

ção maiores são necessários para atingir um traço visível ao

microscópio. Ao contrário, os fragmentos de fissão produzem

inicialmente uma alta ionização específica que diminui após

certo percurso, â medida que interagem com o meio e, portanto,

tempos de revelação mais curtos são suficientes para que se

obtenha um traço de fissão*
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Como conseqüência da diferença entre as curvas

(dE/dx )X(x)é possível discriminar fragmentos de fissão de par-

tículas a, mesmo que o detector seja sensível a ambos. A fi-

gura 8, juntamente com as figuras 5̂  e £ ilustram esse proces-

so. Ao longo do processo de revelação a camada A é dissolvi-

da, correspondendo a v_ x t tal que os traços de fissão come-

çam a ser revelados, pois(dE/dx)é elevada, formando pequenos

traços cõnicos, pois v T i constante. Os traços a ainda não

são revelados, pois (dE/dx)é muito reduzida. Quando a camada

B é dissolvida, v T ainda permanece constante para os traços

de fissão, e a revelação continua regular, aumentando as di-

mensões dos traços cônicos de fissão. Os traços a apenas co-

meçam a ser revelados e não são visíveis ao microscópio. Se

a revelação prossegue, v_ x t alcança a região onde (dE/dx)co-

meça a diminuir para os fragmentos de fissão, ampliando as ài_

mensões dos traços que não são mais cones perfeitos, mas côn-

cavos, arredondados. Enquanto isso, para os traços a,(dE/ dx)

começa a crescer, aumentando o tamanho dos traços, até que em

C, além do alcance dos fragmentos de fissão, os traços de fis_

são perdem a definição, com extremidades esféricas, e os tra-

ços a sobressaem, pois a região de (dE/dx) máxima é atingida.

Se as partículas incidentes provêm de fora do detector, os

traços de fissão têm forma diferente dos traços a. Aqueles

são cônicos perfeitos ou côncavos, enquanto que estes são cô-

nicos convexos, como é ilustrado na figura j$ (24).

3.2.1 - Eficiência. Defeitos de irradiação.

Para uma dada condição de revelação, os traços cora
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Figura 7: Modelo geométrico simples para formação do traço(24)
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Figura 8: Diferença na revelação de traços a e traços de fissSo (24)
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inclinação inferior ao ângulo 0 do cone com a superfície não

são revelados. Essa é a condição de ângulo crítico, puramente

geométrica, da revelação. Como senO = vG/v_,, se v_.sen© for

menor ou igual a v_ o traço não será revelado, pois o material

da superfície ê removido muito rapidamente.

A eficiência de registro é definida como sendo a

fração das partículas que atingem uma dada superfície produzin

do defeitos de radiação, onde v_ > v torna o traço visível:

e = 1-sena para fonte plana na superfície do detector e

2
c = cos a para registro de traços no interior do detector.

Quanto menor for o ângulo mínimo para o qual um

traço é registrado (ângulo crítico) maior a eficiência do de-

tector .

Efeitos de atenuação dos traços I"annealing") oco£

rem quando um detector é submetido a altas temperaturas por

pouco tempo ou por aquecimento prolongado a baixas temperatu -

ras. Em ambos os casos a eficiência da revelação é reduzida

e ocorre perda dos traços. Técnicas de pré-aquecimento são

usadas em detectores com alto "background" pois assim os tra -

ços fósseis são eliminados (utilizado em micas). Traços pro-

venientes de partículas a, menos ionizantes que fragmentos de

fissão, sofrem atenuação em temperaturas mais baixas.

DSTN podem ter suas propriedades modificadas por

efeitos provenientes da irradiação com ultravioleta, fõtons

de maior energia, radiação y, bem como por elétrons ou neu-

trons rápidos.

Durante a irradiação em reator o detector é subme-

tido a radiação y de diversas energias e a neutrons rápidos,

que, associados a recuo de átomos atingidos, formam um número

muito grande de defeitos de irradiação (ionizaçÕes, desloca -
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mentos, rupturas de ligações), que tendem a aumentar v_, redu

zindo a razão v_/v_, e causando também atenuação dos traços Ia

tentes. O controle das condições de irradiação e o pleno co-

nhecimento dos efeitos da irradiação no detector são de máxi-

ma importância. No capitulo 4 são dadas informações mais de

talhadas desses efeitos nos diversos detectores.

Portanto a otimização da revelação de detectores

irradiados deve ser cuidadosamente refeita em relação aos de-

tectores não irradiados uma vez que o tempo de revelação pode

variar. Uma maneira de obter experimentalmente o tempo de re

velação ideal para qualquer detector é submetê-lo à revela-

ções químicas sucessivas seguidas de observação ao microscõ -

pio. O tempo de revelação imediatamente inferior aquele em

que o traço começa a perder definição,alargando-se,ê o tempo

ideal de revelação para o detector nas condições de irradia

ção estudadas.



CAPITULO IV

APLICAÇÃO DE DETECTORES DE TRAÇOS NUCLEARES AO PROBLEMA

4.1 - DETECTORES DE PARTÍCULAS a

Para o registro de partículas o são utilizados de

tectores que exigem menor energia linear e menor carga nucle-

ar das partículas, como os plásticos. Vidros e cristais re-

querem, para o registro, partículas de maior carga e energia

limiar, sendo portanto inadequados para partículas a.

Dentre os plásticos são utilizados, por exemplo,

nitrato de celulose "LR 115" (Kodak) e os policarbonatos como

o "Makrofol" (Bayer), "Lexan" (G.E.) e também "CR-39", um po-

licarbonato com ligações cruzadas muito utilizado atualmente,

porém, não disponível na época do início deste trabalho ( 33,

34, 35).

Para aplicação em autoradiografia a de amostras

de rochas, o detector Kodak "LR 115" apresenta uma série

de vantagens devidas ãs suas características especiais, des-

critas a seguir. Apesar de sua menor resistência mecânica e

química, este detector recebeu maior atenção.

O "LR 115" tipo II, fabricado pela Kodak, consis-

te em um filme de nitrato de celulose, colorido de vermelho,

com espessura de 12 pm, aplicado sobre folha de poliéster de

0,lmm, formando assim uma dupla camada, onde a primeira é mui

to mais sensível a partículas nucleares (a e f.f.). Registra

partículas a com energias menores do que 4 MeV, ou seja, aque
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las que tenham a maior parte de sua energia depositada na ca-

mada de 12 pia de nitrato de celulose. Partículas a muito ener

géticas atravessam a camada colorida com (dE/dx)baixa e depo-

sitam a maior parte de sua energia na camada de poliéster,

não sendo portanto registradas pela revelação química (ver £1̂

gura 9) .

Esse detector é insensível a prõtons de alta ener

gia, luz, raios X, fôtons y e elétrons, registrando fragmen -

tos de fissão e partículas a. Em uma autoradiografia de uma

amostra contendo a família do urânio há um número muito maior

de partículas a do que fragmentos de fissão, uma vez que a

meia vida para o decaimento o ê 10 vezes maior que para fis-

são espontânea, além do que, emissores a em equilíbrio com o

urânio apresentam atividade a ca. 8 vezes maior do que a do

urânio. Assim sendo, a imagem obtida nessas condições não te

rã contribuição significativa de fragmentos de fissão.

Numa seção de rocha chegam â superfície partieu -

Ias a de todas as energias. Mesmo as mais energéticas, com

Eo > 4 MeV, que se encontrem no interior da rocha serão regis

tradas,desde que tenham sua energia atenuada por autoabsorção,

ate um valor que permita a deposição de seu máximo de energia,

(dE/dx ) m a x . ' n a camada sensível de nitrato de celulose.

Uma vantagem do "LR 115" em relação ao "Makrofol"

é a sua coloração, que melhora o contraste se os traços esti-

verem perfurados tornando-os de fácil observação ao microscó-

pio, além de permitir fotografias diretas. Os traços perfura

dos podem ser vistos a olho nú ou podem ser observados cora ilu

minação verde, na qual aparecem como pontos verdes sobre um
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campo escuro. Alei. disso, os traços assim revelados não se

confundem cora as imperfeições do detector.

O "LR 115" apresenta, apôs revelação, "background"

desprezível, devido a imperfeições ou danos da superfície,bem

como de traços a de raâônio do ar, cuja contribuição aumenta

com a idade do detector. Pode ser cortado facilmente utili-

zando-se uma tesoura limpa e seu manuseio deve ser cuidadoso.

Uma vez que a superfície "ativa" pode ser danificada por pin-

ças ou mesmo pelas mãos, utilizou-se pinças mais macias de

plástico ou de bambu pegando-se o detector pelas bordas que

não entram em contacto com a amostra. Procedendo-se com esses

cuidados, evita-se a formação de novos arranhões que aumentam

o "background" do detector e, em última analise, podem até da

nificar a camada de nitrato de celulose, inutilizando-a.

Experiências preliminares foram realizadas usando

como amostra seções polidas de rochas, a firo de estabelecer o

tempo de exposição ideal para obter uma boa densidade de tra-

ços e as condições ideais de ataque químico.

Para a revelação química dos detectores foi monta

do um sistema simples que consiste de um "banho maria" termo£

tatizado e com agitação, revestido com isopor para minimizar

as trocas de temperatura com o meio ambiente. A temperatura

do banho foi mantida em 60- 1°C.

Nesse banho foi colocado um recipiente de polieti^

leno, com tampa, na qual foi adaptado um tubo de respiração pa

ra evitar perdas por evaporação da solução.

Utilizou-se NaOH 6M padronizada contra biftalato

de potássio cuja concentração não apresentou variação conside

rãvel ao longo dos vários ataques químicos efetuados.
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A cada três ataques químicos a solução era titula

da potenciometri camen te contra biftalato de potássio utilizan

do-se um eletrodo de vidro combinado uma vez que, durante a

revelação, a dissolução da camada vermelha do detector confe-

ria ã solução uma coloração rosa que mascarava a viragem da

fenolftaleina.

As amostras foram expostas inicialmente por 20 di

as, colocando-se os detectores em contacto com as seções de

rocha e pressionando esse conjunto com uma superfície plana

para estabelecer um melhor contacto entre amostra e detector

jã que este último ê constituído de folhas flexíveis. Esse

conjunto foi colocado em local limpo, livre de poeira e cor-

rentes de ar.

Essas primeiras amostras foram reveladas com tem-

pos cumulativos de 30 minutos e posterior observação ao mi-

croscópio a fim de se estabelecer o tempo ideal de revelação.

Cada período de revelação era seguido de uma lava

gem do detector feita coro água corrente por lh, depois água

deionizada e secagem em estufa a aproximadamente 40°C. Obser

vou-se ao microscópio que os detectores assim lavados apresen

tavam muitos arranhões e resíduos provenientes da revelação,

provavelmente produtos da degradação da nitro-celulose e sais

de sódio, que aderem ã superfície do detector formando uma pe

licuia esbranquiçada, dificultando a observação dos traços.

Com um tempo de lavagem de 2 h diminuiu a quantidade de arra-

nhões e resíduos, porém, não de forma satisfatória. A lava -

gem mais eficiente é a que se segue:

1) água corrente por aproximadamente 10 minutos
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2) solução de "Extran Ma 01"(*) em água deionizada (2x)

3) água deionizada (2x)

4) água bidestilada

Apôs a lavagem os detectores são secos em desseca-

dor, evitando-se a estufa. Desde a revelação até a secagem os

detectores são manipulados em um suporte feito de teflon ou ou

tro plástico resistente( evitando-se assim deposição de gordu-

ra, que ocorre quando são manipulados com as mãos. Dessa ma-

neira obtém-se uma superfície limpa com poucos arranhões e fá-

cil de observar ao microscópio. Em todas as etapas de lavagem

utilizou-se um aparelho de ultrasom (**) que acelera o proces-

so através de uma agitação mais eficiente, gastando-se no mãxi^

mo 1:30 h para lavar os detectores.

Cbserva-se que os traços começam a ser revelados a

pôs 1:30 h de "etching" e que com esse tempo o "LR 115" apre-

senta grande dissolução da camada de nitrato de celulose, ou

seja, v_ muito alta. Esse problema é minimizado diminuindo-se

a temperatura do banho para 50 - 1°C, tornando dispensável a

utilização do tubo de respiração, pois nessa temperatura não é

observada perda apreciável de solução por evaporação.

O tempo de exposição de 20 dias fornece uma densi-

dade de traços multo grande e deve ser diminuído para as amos-

tras de interesse.

A revelação química pode ser controlada para obter

detectores adequados a estudos da macrodistribuição de emisso-

(*) marca registrada Merck: detergente alcalino próprio para
limpeza de material de laboratório.

(**) "MINI-SOM", fabricado pela Thornton - Inpec. Eletrônica
S.A.
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res a na amostra ou da microdistribuiçao. Para este último

é preferível obter traços pequenos, que permitam avaliação de

aglomerados de traços por microscopia. Para estudos de macro-

distribuição é conveniente provocar a revelação dos traços até

que a camada sensível, vermelha, seja perfurada. Perde-se re

solução, mas é facilitada a obtenção de imagens fotográficas.

Cora ura tempo de revelação em torno de 2 h os traços aparecem bem

definidos, não perfurados. Acima de 4 h de revelação a maio-

ria dos traços perfura a camada colorida.

Detectores com traços "não perfurados" podem ser

fotografados também diretamente de um ampliador se a imagem

for projetada sobre filme pancromãtico (Kodak "Verichrome 120"

ou chapas "Agfapan") para obter negativos 6 x 6 cm. Microfoto-

grafias podem ser obtidas diretamente do microscópio para re-

giões de interesse. Uma máquina fotográfica Praktica B200 foi

acoplada ao microscópio com esta finalidade.

A figura 10 mostra microfotografias de "LR 115" a-

presentando traços a "perfurados" e "não perfurados" da rocha

4.2 - DETECTORES DE FRAGMENTOS DE FISSÃO

Existe uma grande variedade de detectores que re-

gistram fragmentos de fissão. Os detectores plásticos apresen

tam como desvantagem não resistirem a altas doses de radiação

além de se observar defeitos de irradiação pronunciados com o

aumento da dose recebida.

A mica é um bom detector para traços de fissão,
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Figura 10: Mícrofotografias de traços o da rocha E, em
"LR 115". l

(a) traços "perfurados"
(b) traços "não perfurados"



.42.

sendo fácil de manusear e formando traços bem definidos. Sua

utilização foi afastada devido ao alto "background" que apre

senta proveniente do teor de urânio nela contido. Uma manei-

ra de contornar esse problema é usar mica sintética não dispo

nível no mercado nacional (28).

Vidros, por exemplo, lamínulas de microscópio,são

bons detectores de traços de fissão porém apresentam cano maio

res desvantagens a baixa eficiência (alto o critico) e a ati-

vação de Na, Ca e B entre outros, por neutrons de reator.

Quartzo vítreo sintético é um bom detector de frag_

mentos de fissão, sendo encontrado comercialmente em lâminas

com alto grau de pureza - "Suprasil" (Heraeus - Schott). Apre

senta traços nítidos e bem definidos e "background" muito bai^

xo, consistindo em sua maioria de bolhas e arranhões, que não

comprometem a observação dos traços. A maior desvantagem de

sua utilização é o seu custo bastante elevado e o corte das

lâminas uma operação muito delicada, que deve ser executada

sem ocasionar danos â superfície polida.

Estudos mostram que o "Suprasil" resiste a fluxos

18 2 —
integrados de até 2 - 3 x 10 n/cm sem sofrer redução sensí^

vel na eficiência ou atenuação drástica dos traços latentes.

A partir dessa dose crítica a atenuação varia exponensialraen-

te com o fluxo integrado de neutros rápidos, não sendo reco -

mendado o uso (36). Para a mica não hã dados disponíveis.

Como as doses utilizadas nesse trabalho não deve-

riam ultrapassar o fluxo integrado de 10 n/caf optou-se por

utilizar inicialmente folhas de policarbonato "Makrofol", di£

poníveis e de utilização simples.
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Experiências feitas com fluxos integrados de

10 n/cm ate 10 n/cm mostraram que, apesar de haver aumen-

to de ângulo crítico e defeitos de irradiação, o material re-

siste até essa dose de neutrons, sem prejudicar a observação

dos traços e sem atenuação marcante dos traços latentes (37).

Para estabelecer as condições de ataque químico fo

ram feitas experiências preliminares com exposição de detecto

252

res a uma fonte de Cf por 5 minutos. A cada 10 minutos de

etching o detector era observado ao microscópio, sendo as con

dições de temperatura, reagente, concentração, lavagem e modo

de secar iguais ãs descritas para o"LR 115" 0 tempo ideal pa

ra obter traços bem definidos foi de 1 h. Nessas condições

traços a não são revelados e o "Makrofol" se torna seletivo

aos fragmentos de fissão.

Devido aos danos de irradiação a velocidade de dis_

solução, vG, aumenta com o fluxo integrado de neutrons que o

detector recebeu; portanto, cuidados devem ser tomados na re-

velação de detectores irradiados. Nesse estudo as correções

necessárias não são críticas, uma vez que não é necessário

manter as dimensões dos traços constantes.

No Capítulo 6 serão discutidas as técnicas de ma-

peamento de urânio e tório por fissão induzida com neutrons

em reator utilizando-se "Makrofol" como detector.

A técnica de fotografia utilizada para autoradio-

grafia a também foi aplicada em detectores com traços de fis-

são revelados. Estes se apresentam "opacos" â luz transmiti-

da onde há uma aglomeração de traços, devido â reflexão da luz.

A imagem projetada do ampliador fotográfico não sensibiliza o

papel nestas -«giões, e uma cópia fotográfica adequada ao es-



.44.

tudo da macrodistribuiçao de traços de fissão pode ser obtida.

A microdistribuição é estudada com um microscópio óptico ou

com estereomicroscõpio. As fotografias referentes aos dois

tipos de distribuição podem ser vistas nos capítulos 6 e 7.

A figura jLjL mostra micro fotografias de traços de

252 235fissão de Cf e U obtidos em diferentes detectores: um

mineral (mica), um plástico ("Makrofol") e em quartzo não cris_

talino ("Suprasil").
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Figura 11: Microfotografias de traços de zlssão em dife-
rentes detectores
(a) mica» 30 minutos em HP 40Z, Tamb.
(b) "makrofol", lh em NaOH 6M, 50°C
(c) " s u p r a s i l " t 30 minutos em HF 10%, Tamb.
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CAPITULO V

MAPEAMENTO DE EMISSORES a EM ROCHAS RADIOATIVAS

A técnica desenvolvida foi aplicada a três amos-

tras de rochas radioativas da região de Espinharas (PB). São

constituídas de granito alterado e fazem parte de um estudo

mais amplo sobre a distribuição de elementos nos constituin-

tes da rocha (11, 38).

As seções polidas das rochas, medindo cerca de
2

1 cm por 0,1 mm de espessura, foram preparadas, embutidas em

resina epoxi, no Instituto de Geociências da UFRJ.

Em cada uma das amostras foram feitos três peque-

nos orifícios, dispostos assimetricamente, nos suportes de re

sina epoxi, onde foram colocados pequenos grãos de uraninita,

que formam, nos detectores revelados, pontes de alta densida-

de de traços que servem como referência para a correlação de-

tector-amostra-fotografia.

Microfotografias das seções de rocha para estudos

de microdistribuição foram obtidas em microscópio de luz inci

dente polarizada "Leitz-Wetzlar" no qual foi acoplada uma má-

quina fotográfica "Praktica B200". Foram utilizados 35 nega-

tivos para cobrir a área a ser fotografada para cada seção de

rocha. A fotografia montada está ampliada em escala 25:1 em

relação âs amostras.

Para se obter macrofotografias das seções de ro-

cha estas foram fotografadas utilizando-se o sistema de macro
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fotografia "Leitz Pradovit" e estão ampliadas em escala 10:1,

em relação às amostras, obtida medindo-se no microscópio as

distâncias entre os pontos de referência (figuras 12, 13 e 14).

Autoradiografias a das amostras de rocha foram ob

tidas expondo-se as mesmas em contacto com "quadrados" de fil_

me "LR 115" por 7 e 15 dias. A exposição de 15 dias mostrou

uma densidade de traços suficiente para os dois tipos de dis-

tribuição.

Os detectores expostos foram revelados em NaOH 6K

a 50°C, como foi descrito no capítulo 4. Para essas amostras

foi fixado o tempo de revelação em 2:30h para estudos de mi-

crodistribuição pois nessas condições os traços revelados se

apresentam bem formados e "não perfurados".

Para estudos de macrodistribuição o tempo de revê

lação dos detectores foi fixado em 4:30b, pois nessas condi-

ções a maioria dos traços são perfurados, e fotografias podem

ser obtidas por projeção direta sobre papel fotográfico.

Macrofotografias dos detectores com traços perfu-

rados (macrodistribuição de emissores a ) foram feitas direta

mente no ampliador fotográfico ("Leitz Wetzlar") utilizando -

se a mesma ampliação das seções de rocha (10:1). Os traços

"perfurados" sensibilizam o papel e aparecem como pontos pre-

tos sobre um fundo branco que corresponde a parte não perfura

da do detector, que projeta luz vermelha sobre o papel. Sao

necessários tempos longos de exposição devido ã pouca intensi.

dade de luz que atinge o papel fotográfico. Valores típicos

de exposição foram 30 seg. com diafragma 4,5.

Em todas as ampliações utilizou-se papel fotográ-
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fico "Kadabromide F-3" da Kodak e revelação usual, foi utili-

zada.

As figuras 15, 1£ e 17 correspondem a macrodistri^

buição de emissores a nas rochas E.., E. e E~ respectivamente,

nos detectores com exposição de 15 dias e 4:30h de tempo de

revelação. Pode-se notar que as fotografias apresentam uma

ótima resolução e nitidez apesar de se perder informações pa-

ra as regiões onde a densidade de traços não é suficiente pa-

ra perfurá-los.

Para simplificar o estudo do mapeamento dos emis-

sores a e a correlação com os mapeamentos de urânio e tório

os pontos de maior densidade de traços foram reproduzidos em

papel milimetrado translúcido possibilitando a superposição

de qualquer um dos mapeamentos, bem como das amostras, utili-

zando-se os pcntos de referência.

Esse mapeamento permite obter informações sobre

os emissores a contidos nas amostras de rocha sem descriminar

o radionuclídeo que originou os traços a registrados. Obser-

vando-se as figuras 15, 1(5 e }J_ vemos que E1 e E- apresentam

densidade de traços o maior que E~. Todas as amostras pos-

suem grupos de emissores a bem definidos que podem ser âe urâ_

nio e/ou tório bem como de qualquer outro nuclídeo emissor o

(por ex. Ra) que por migração ou lixiviação tenha se separado

dos nuclídeos precursores. Concentrações elevadas de emisso-

res a são registradas em minerais depositados em fraturas e

em inclusões de pirita.

Os pontos de interesse foram assinalados nas foto

grafias das amostras e dos detectores, e suas coordenadas fo-

ram medidas em papel n>i liroetrado, perroiH nrto o eu tudo
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do no microscópio desses pontos, tanto nos detectores cano nas

amostras. Microfotografias foram tiradas para os pontos de

maior interesse, os quais mereceram atenção especial no estu-

do da distribuição de urânio e tório, apresentado nos capítu-

los seguintes.
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Figura 12: Amostra E.: Macrofotografia da seção polida (escala 10:1)
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Figura 13: Amostra E-: Macrofotografia da seção polida (escala 10:1)
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Figura 14: Amostra E~: Macrofotografia da seção polida (escala 10:1).
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Figura 16: Amostra E.: Macrodistribuiçao de emissores a.
autoradíografia em "LR 115", escala 10:1.



55.

Figura 17: Amostra E.: Macrodistribuiçao de emissores a.
autoradiografia em "LR 115", escala 10:1.
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CAPITULO VI

DETERMINAÇÃO DE URÂNIO E TÕRIO POR TRAÇOS DE FISSÃO

6.1 - FISSÃO INDUZIDA POR NEUTRONS DE REATOR: ASPECTOS GERAIS

Entre os radionuclideos naturais fissionam espon-

235 238 232 —
taneamente o U, °U e Th, com meias vidas para fissão
espontânea de 1,8 x 10 a, 8 x 1015a e maior que 10 °a,respec

239ti vãmente (39). Pu também é encontrado em quantidades muî

to reduzidas na natureza, proveniente de explosões nucleares.

Medidas desses nuclídeos por fissão espontânea não

podem ser obtidas em espaço curto de tempo, pois as meias vi-

das são muito elevadas. Como exemplo, 5yg U sofrem apenas uma

fissão espontânea por ano. Dessa forma, para que se possa usar

a fissão como um método de determinação para urânio e tõrio é

necessário induzi-la em reator nuclear.

Em um reator nuclear, os neutrons rápido? (E > IMsV)

provenientes dos processos de fissão são termalizados pelo a-

gente moderador, normalmente água, em neutrons epitérmicos e

térmicos (Ê\- 0,025 eV, v = 2200 m/s).

Dos nuclídeos acima citados apenas o U apresen-

ta seção de choque apreciável para fissão com neutrons, térmi-

cos. A tabela £ fornece a composição isotõpica do urânio natu

ral, e as seções de choque (9).:

Com neutrons rápidos fissionam todos os isótopos

de urânio, bem como Th, porém a probabilidade de ocorrer
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a fissão i bem menor devido ao reduzido tempo de permanência

desses neutrons no núcleo. As seções de choque para fissão

com neutrons rápidos variam com a energia do neutron, sendo

em geral menores que 1 b (39).

Tabela 6: Composição isotópica do urânio natural e seções de

choque para fissão com neutrons térmicos (9)•

U . Abundância
Nuclídeo relat.va |%| a j b

ot|b|

4'2 2 3 8ü 99,28

2 3 5Ü 0,72 583,5

234
"*U 0,0055 < 0,65
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6 . 2 - IRRADIAÇÃO COM NEUTRONS TÉRMICOS: DETECÇÃO DE URÂNIO

Na irradiação das amostras de rocha utilizou-se o

reator nuclear de pesquisa, tipo piscina, IEA - RI do IPEN em

S.P. Nas posições de irradiação de "coelhos" (cápsulas de A-

luiaínio de 6 cm x 2 cm de diâmetro) imersas em ãgua, o fluxo
13 —2 —1de neutrons térmicos ê da ordem de 10 n.cm . s . Nestas con

dições, com fluxo preãominantemente térmico, a contribuição
232 238

das fissões de Th e U no total de fissões é desprezível.

Estes nuclídeos só fissionam com neutrons de E > 1 MeV, com

of * 0,5 b, e como a fração de neutrons com E > lMeV é pe-
235

que na, menor que 5%, predominam as fissões de U com neu-

trons térmicos.

O número de fissões é calculado pela equação:

n- = N.a. / $ . dt

onde N = número de átomos; n~ = número de f issões; o = seção

de choque para fissão; 4 = fluxo de neutrons |cm .s j e t

o tempo de irradiação. O fluxo varia com o tempo, e para um

intervalo f inito de tempo, o fluxo integrado, que pode ser me

dido será, • • / * • dt.

235
Para a fissão de U com neutrons térmicos, de

235
Ny átomos de urânio com 0,72% de U:

n f = Ny x 0,0072 x 583,5 x 10~24cm2 x » t cm"2

1 I
i \

N 235 °t
< °> ( 2 3 5 U)
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n = N x 4,20 x 1 0 " 2 4 . v
{ U)

Como * < 0 ,05 * e o - , R = o,5b para E = l-5MeV
r * rJ*Ur)

, ~-,Q = Nft x 0,9928 x 0 ,5 x IO"2 4 x 0 ,05 *.
f ( 2 3 8 U ) U

n f (235U) -—LJ ili— - 170

n f ( 2 3 8 0 )

A técnica de detecção de urânio consiste em irradi^

ar a amostra em contacto com discos de policarbonato. Os di£

cos são colados nas seções polidas, com cola de policarbonato

dissolvido em cloreto de metileno, e envoltos em papel de alu-

mínio. A "pilha" de amostras com detectores é colocada em

cápsulas de alumínio, e estas são soldadas (solda "TIG" =

"Tungsten ttiert Gas") e testadas para vazamentos por iioersão

em água deionizada em câmara que é evacuada. As cápsulas es-

tanques são irradiadas no reator. Os detectores irradiados

são revelados em NaOH 6M (ver capítulo 4).

O número de traços revelados, n serã:

n. = N.a.*.e (A), onde e = eficiência, é supe-

rior a 95% para policarbonato.

Para dar uma idéia quantitativa da sensibilidade da

determinação de urânio por fissão induzida pode ser calculado

o número de traços registrados se um detector plástico (poli-

carbonato) é irradiado em contacto com um material que conte-

nha 10 g ü por mm de superfície, durante 17 minutos sob

13 —2 —1
fluxo $. = 10 n.cm .s :
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10'11qU.nm"2.6,02xl023nDr1 . 4,2.10~24cra2 . 1013n.on"2.s"1.1020s.0,95
nfc = a —

238g U. mol ^ * j f

\ x f * ifi +

T^ o=4,2b *=l ,02.10X D e
U

nt = 1029 traços/mm

Para medidas quantitat ivas é mais adequado irradiar

simultaneamente um padrão de urânio, pois a incerteza nas medî

das de <j> com sondas de Co ou Au é muito maior do que a incer

teza nas medidas do número de traços .

n t (a) nü(a) teor de U na amostra (a)

n t (o) nü(p) teor de U no padrão (p)

e n*.(D) s * ° o s n^eros de traços por área para amos_

tra e padrão, para o mesmo fluxo integrado (í>) de neutrons) .

6.3 - IRRADIAÇÃO COM NEUTROS RÁPIDOS: DETECÇÃO DE TÕRIO.

6 . 3 . 1 . Aspectos gerais

Se a irradiação é f e i t a com neutrons rápidos, ape -
238nas o U, dentre os i só topos de urânio, contribui apreciavejL

mente para o número de f i s sões reg is tradas , devido à maior a-

bundância. A seção de choque para f i s s ã o , aumenta com a ener-

gia dos neutrons de 10 b a ca 0,5b para E de 0,6 a l,2MeV,

estabi l izando-se neste valor entre ca 1,2 e ca 1,6 MeV (8 ) .
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Tõrio também fissiona com neutrons rápidos, sendo

que of, aumenta de 10"*T> para 0,1 - 0,2b no intervalo de

E = 1 a 1,2 ffeV, estabilizando em cerca de 0,2b de 1,3 a 6MeV (8).
n

Em geral são feitas duas irradiações para detectar

tõrio por fissão induzida:

I. Irradiação com neutrons de reator, predominantemente tér-

micos. Fissões registradas: U

II. Irradiação com neutrons epitérmicos e rápidos.

~ 238 232
Fissões registradas: U + Th

A primeira irradiação permite calcular o teor de

urânio, se a abundância i so tópica do U for conhecida. Calcu

lado o teor de urânio, a contribuição do U ê subtraída das

fissões registradas na segunda irradiação para se ter as fis-

sões do tõrio.

Irradiação com neutrons rápidos é obtida em cápsu-

las de Al blindadas internamente com folha de Cd de 1 mm de

espessura.

A seção de choque do Cd para neutrons térmicos é e-

levada (2450 b), reduzindo sensivelmente o fluxo desses

neutrons» Desse modo predominam as frações epitérmicas e rá-

pidas do fluxo de neutrons no interior da cápsula. A absor -

ção dos neutrons térmicos pode ser calculada segundo uma equa

ção exponencial:

<|> = * e ~a#n* , onde "a" é a seção de choque

em cm , "n" o número de átomos de Cd por cm , e "V a espes-

sura da folha de Cd.
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Uma folha de Cd com espessura de 1 mm reduz 4>. á

1,17 x 10 . • . , o que significa que a razão de ^-/^ é au

mentada de 0,1 (valor típico nas posições de irradiação uti-
5 ~

lizadas) para 1,17.10 . Nestas condições a fissão por neu-

trons térmicos ê desprezível e predominam as fissões cora nêu-
238 232trons rápidos ( ü e Th) porque o número de traços devido

à fissão do ü é reduzido por um fator 1,17.10 .

Há considerável discrepância entre os dados de se-

ção de choque para fissão de tório com neutrons de reator. Es_

ta varia com o espectro de neutrons, com o fluxo e com o tem-

po de irradiação, devido ã contribuição de fissões de outros

nuclídeos formados durante irradiações mais longas ( Th,' Th,

2 3 3Pa, e, especialmente 2 3 3ü ).

Por esta razão foram determinadas as seções de cho

que efetivas para a fissão de tório nas condições de irradia-

ção utilizadas.

6.3.2. Determinação da seção de choque efetiva para a fissão

de tório com neutrons de reator.

Para determinar a seção de choque efetiva para a

fissão de tório com neutrons de reator, soluções padrão de tó-

rio e urânio foram evaporadas sobre detectores de quartzo sin

tético não cristalino ("Suprasil", Heraeus) ou sobre policar

bonato. Padrões de urânio têm a finalidade de determinar o

fluxo integrado.

Considerando os fluxos integrados a serem utiliza

dos no presente estudo, medidas foram feitas nas mesmas posi-
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ções de irradiação, onde $ t = lO^n.cn"
2^"1, para tanpos de irradiação

de ca. 2 minutos (^1015 n.caT2) a ca.3h (* = IO17 n.aif2).

Para menores fluxos integrados foram utilizados pe

daços de policarbonato ("Makrofol", ca.2cm x Orlcm) como de-

tectores. Todos os detectores foram limpos como descrito no

capítulo 4, para se obter a evaporação dos padrões na menor

área possível.

As concentrações das soluções de urânio e tório fo

rara escolhidas para que 10 \ií de solução contivessem o número

de átomos de urânio e tôrio necessário para formar 1000 ou

2000 traços de fissão em irradiação das amostras evaporadas so

bre o detector, e desta forma manter o erro estatístico compa

tível com a incerteza experimental.

Como n = N.a.*.e, e considerando "x" a concentra

ü oi

0,01g:

~ —9
çao de U ou Th em ppb (10 g/g) e a massa de lOpí. de solução,

n y = x.*.e. 1,06 . 10" , utilizando-se para a^ o valor de

4,2b ,para urânio natural.

Para estimar o número de traços da fissão do tõrio

foi utilizado o valor de a T h - 0,1b ,para a fissão com "neu-

trons de reator", citado na literatura:

nT. « x.*.e. 2,6 . IO" 1 5

T h (o = 0,1b)

Duas irradiações preliminares foram feitas, com pa

drões evaporados sobre detectores de "Suprasil", montados com

placas de cobertura, em cápsulas de alumínio, sob
1 ̂  9 1

4> - 10 .n.cm~ ,s" : uma cápsula contendo padrões de U e Th
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foi irradiada durante 6 minutos, e outra contendo padrão de

Th, com os detectores envoltos em folha de Cd de l,0mm de es-

pessura, foi irradiada durante 20 minutos.

O padrão de urânio permite calcular o fluxo inte-
nt,

grado de neutrons, • = —r= , e o fluxo de neutrons,
NU*°*

$ = */t. Conhecido í, medido diretamente, ou calculado, para ou-

tra cápsula a partir de • e t, ê* calculada a seção de choque
"Th

para a fissão de tôrio com neutrons de reator, o_. = = §~T*

Os detectores irradiados foram revelados em HF 10%

durante 25-30 minutos a 309C. Nestas condições o ângulo crí-

tico médio do "Suprasil" é de 119 para fragmentos de fissão,

o que corresponde à eficiência (e) de 0,81 para fonte plana,

paralela ã superfície do detector (36).

Os detectores foram avaliados por microscopia, con

tando os traços revelados utilizando um microscópio "Leitz"

"Orthoplan" equipado com um dispositivo para varredura manu-

al, em intervalos fixos de 0,5mm ,sob aumento de 500 x (40).

Os resultados estão apresentados na tabela 7. Es-

tão destacados, em retângulos mais fortes, as informações ob-

tidas a partir de cada padrão.

13 —2 —l

Para a posição utilizada,$ = 1,18 . 10 n.cia .s ,

a seção de choque determinada para a fissão de Th com "neu-

trons de reator" foi o s 0,049b para irradiação sem blinda

gem de Cd e oT« = 0,050b para irradiação com blindagem de Cd.

Isto indica que apenas os neutrons epitérmicos e rápidos con

tribuem apreciavelmente para a fissão de Th, e que a contri-

buição devida a fissões de outros nuclídeos, formados por ab-
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sorção de neutrons pelo Th ê desprezível nas condições uti

lizadas.

Considerando a possibilidade da variação da "se-

ção de choque efetiva" para fissão de tôrio, em períodos dis-

tintos de irradiação (6.3.1), esta foi medida para diferentes

fluxos integrados de neutrons, entre,ca.10 e 10 n.cm

16 —2Para fluxo integrado até -3.10 n.cm foram utili_

zados detectores de policarbonato "Makrofol", cuja eficiência

é elevada, mas devido a danos de irradiação, diminui cem o fluxo

integrado (37). Os valores de e foram calculados a partir dos

ângulos de abertura do cone, que correspondem a a , medidos pa

ra traços revelados, com o auxílio de uma câmara clara no mi-

croscópio. Para * ~ 10 n.cm" foi utilizado detector de "Su

prasil", mais resistente a danos de irradiação.

A tabela 8 apresenta os resultados obtidos. Os pa

drões de urânio foram utilizados para determinar o fluxo de

neutrons em 3 irradiações. O valor médio de 4» = 1,04 .10 n.

cm .s foi utilizado para calcular o fluxo integrado nas

cápsulas contendo tório, e as seções de choque efetivas para

a fissão deste elemento. Os valores obtidos, 0,050b e 0,043b

coincidem com aqueles obtidos anteriormente para * = 4.10 e

* = 1,4.10 (Tabela 7), e não foram observadas variações si£

temáticas de a_. com o tempo de irradiação no intervalo invés

tigado, que cobre as exigências de irradiação das amostras de

rochas.



Tabela 7: Seção de choque efetiva para fissão do tório com neutrons de reator.

Experiência preliminar.

u

Th

Th
(Cd)

Padrões
|g| |N|

5.IO"11

(lOuA de solução
5 ppb)

9,8.1o"10

(lOyí, de solução
98 ppb)

9,8.10-10

(lOjií, de solução
98 ppb)

1,27.1o11

2,54.IO12

2,54.IO12

n

1829

425

1461

£

0,81

0,81

0,81

* -2Jn.cm |

4,23.IO15

4,23.IO15

1,42.IO16

°f,ef
|b|

4,2

0,049

0,050

t
|s[

360

360

1200

•t
|n.cm . s~ |

1,18.IO13

1,18.IO13

1,18.IO13
O\



Tabela 8: Seção de choque efetiva para fissão do tõrio para fluxos integrados de

-IO15 a 1017n/cm2

Padrões

(n.cm".s~ )

U lOyH de solução
10 ppb

2,53.1011
(a) 833
(b) 806
(x) 819

3.IO"11

U lOyj, de solução
3 ppb

7,59.1010
(a) 888
(b) 867
(x) 877

3.IO"12

ü 10uA de solução
0,3 ppb

7,59.109
(a) 1187
(b) 1149
(x) 1168

9,6.10"9

Th lOuí. de solução
0,96 ppm

2,49.1013
(a) 963
(b) 956
(x) 959

9,6.10"U

Th lOuí, de solução
9,6 ppb

2,49.1011
(a) 917
(b) 894
(x) 905
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*'38
6.3.3. Medida da seção de choque de ** ü com neutrons de reator

238
Para se obter a seção de choque efetiva de ü fp

ram feitas irradiações de padrões de urânio evaporados sobre

13 —2 —1
"Makrofol" ou "Suprasil" sob $ - 10 n.cm .s durante 6,0

e 18 minutos sem blindagem de cádmio (Cy = 5ppb) e,durante 20

e 36 minutos com blindagem de cádmio (C.. - lppb).

Os detectores foram revelados e avaliados como des

crito na seção anterior.

Os padrões de urânio sem blindagem fornecem os

fluxos integrados e, considerando os tempos de irradiação, o

fluxo de neutrons com o qual são calculados os fluxos integra

dos para os padrões com blindagem. Tendo-se o número de tra

ços (n) dos padrões blindados calcula-se a seção de choque pa

ra o 2 3 8ü;

""<»„

Nos fluxos integrados da experiência a eficiência

para o "Suprasil" ê de 0,81 (a = 119) e para o "Makrofol" é

de -0,91 (a - 59) .e -0,93 (a = 49).
c c

A tabela 9 fornece os resultados obtidos. Os va-

238
lores encontrados para a seção de choque do ü, 0,33b e

0,30b são concordantes com dados da literatura para neutrons

com E 5 1,4 Mev.
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Tabela 9: Seção de choque efetiva para fissão U com neutrons de reator (estão destacados em

retângulo os valores calculados a partir dos dados experimentais)

u

ü
(Cd)

ü

ü
(Cd)

|gl

5.10-11

10u* de
5 ppb

5.10-11

lOu* âe
5 ppb

LIO"11

lOuí. de
1 ppb

i.io-11

lOyí, âe
1 ppb

Padrões

solução

solução

solução

solução

1

1

2

2

1*1

,27.

,27.

.53.

,53.

IO11

IO11

IO10

IO10

nT

1829

484

(a) 1050
(b) 1031
(x) 1040

144

e

0

0

/

-0

/

-0

,81

/

,81

/

,93

,91

ac

119

/

119

/

-49

/
-59

(n.cm )

4,23.IO15

1,42.IO16

1,05.IO16

2,10.IO16

°f,ef
|b|

4,2

0,33

4,2

0,30

t
|s|

360

1200

1080

2160

•t-2 -1
(n.cm ,s )

1,18.IO13

1,18.1013

9,7.IO12

9,7.IO12

cn
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6.4. DETERMINAÇÃO DE URÂNIO E TÕRIO EM MICA

Minerais ou rochas contendo teores de U ou Th da

ordem de ppm podem ser analisados respectivamente por fluori-

metria ou por espectrofotometria.

Considerando a dissolução de uma amostra de lg em

50 ml de solução, a extração do urânio em 2 ml de TOPO/ciclo-

hexano, e alíquotas de lOOyí. para a fluorimetria em pastilha

de NaF(LiF), o limite de detecção será, na melhor das hipóte-

ses, da ordem de 20 ppb. Entretanto, impurezas nos reagentes

elevam em geral este limite uma ordem de grandeza.

A espectrofotometria com Arsenazo III, para tõrio,

após separação em resina aniônica, de soluções alcoólicas de

HNO3, alcança, com idêntica preparação de amostra, limite do

detecção da ordem de 0,4ppm utilizando cubetas de 9 cm,de 7ml

de volumete o mínimo de diluição (10 ml de solução final, pa-

ra duas alíquotas para a espectrofotometria).

Urânio pode ser determinado diretamente em um rni

neral por traços de fissão, de dois modos:

I) Se o mineral não for bom detector de traços de fissão, ele

é dissolvido e um volume conhecido da solução (10 a lOOyi.)

é evaporado sobre um detector, por exemplo policarbonato

ou quartzo. Soluções padrão são irradiadas do mesmo modo.

A seção de choque para a fissão do urânio natural

á 4,2b. Como foi visto anteriormente, a seção de choquepa

ra a fissão do tõrio é de 0,05b , nas condições utilizadas

de irradiação. Se a concentração de tõrio for muito maior
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do que a de urânio, a contribuição das fissões deste ele

mento não pode ser desprezada: ou é feita irradiação com

elevada razão fluxo têrroico/fluxo rápido ou devem ser fei.

tas duas irradiações, uma sem blindagem e outra cora blin-

dagem de cadmio. Desta forma as fissões de urânio podem

ser discriminadas das de tõrio.

Para volumes de lOyi. de soluçãc evaporadas sobre

o detector (~0,01g), o número de traços de urânio e de tô

rio serã, para soluções de x ppb de ü e y ppb de Th:

nn = x.lQyg.lOVe^.lOmor
1 .4,2xlO-24cm2.*cnf

u 238g/mol

ou

ny = x . 1,06 . 10 . * . e

nTh= y . 1,30 . IO"
15 . * . e (oTh = 0,05b)

A eficiência do detector corresponde a fonte pia

na, paralela ã superfície do detector, e = 1 - sen a

II) Se o mineral for bom detector de traços de fissão, como a

mica, uma irradiação do mesmo com neutrons, até fluxo in-

tegrado conhecido, permite que ele seja revelado, e os

traços de fissão produzidos contados no microscópio para

uma área determinada.
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O alcance efetivo dos fragmentos de fissão no ma

terial (~10ym) limita o volume de material correspondente

ãs fissões observadas. É preciso medir o fluxo integrado

de neutrons com o auxílio de um padrão, ou utilizar um mî

neral padrão como referência, o que ê mais difícil em baî

xos teores de U.

Se o teor de tôrio for muito mais elevado que o

de urânio, são necessárias duas irradiações, como foi ex-

plicado em (I), para discriminar urânio e tório.

Folhas de mica foram analisadas por fLuorimetria

e por espectrofotometria para urânio e tório, respectiva-

mente, mas os teores destes elementos na amostra estão a-

baixo dos limites de detecção citados anteriormente, tra-

balhando com condições ótimas.

Folhas de mica foram irradiadas protegidas com fo
16 —2lhas de policarbonato, sob fluxo integrado de -10 n.cm

e, blindadas com folha de l,0mm de Cd, sob fluxo integra

do de ~2.1016n.cm~2.

Como foi discutido em 6.3.3., nas condições de ir

radiação utilizadas, a seção de choque para fissão de urânio

com neutrons epitérmicos e rápidos, com blindagem de Cd é de

0,30 b , e a seção de choque para fissão de tõrio, que não va

ria com a blindagem de Cd, ê de 0,05b.

0 fluxo integrado de neutrons foi medido com o au

xílio de padrões de urânio, em solução: amostras de lOult de

solução contendo lppb de U foram evaporadas sobre detectores

de policarbonato "Makrofol", e irradiados juntamente com as
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13 -2 -1
folhas de mioa,durante 18 minutos sob fluxo de ca.10 n.cm .s .

Os detectores de policarbonato, após revelação em NaOH, foram

examinados sob microscópio, os traços de fissão foram conta-

dos, e o fluxo de neutrons foi calculado como descrito em

16 —2

6.3.2, sendo obtido o valor de $1 = 1,05.10 n.cm (ver ta-

bela 9). A cápsula contendo blindagem de Cd foi irradiada na
16 "2

mesma posição durante 36 minutos, portanto $~ = 2,10.10 n.cm .

Os detectores de mica foram revelados em HF 40%

por 30 minutos a 309C após tratamento com detergente, e ava-

liados sob o microscópio.

A tabela 10 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 10: Irradiação de folhas de Mica

nl

nl

Hl

Irradiação n9 1
sem blindagem

1 =

(a) =

(b) =

= 14-

r05.10
16n.cm~2

323t/21 mm2

430t/30 mm2

t86 t/mm

Irradiação n9
blindagem: 1,0mm

* 2 = 2,10.10
16n.

2(a)

n2(b) * 1 8 6 t / 3°

_ 2
n2 = 6,12t/mm

2
Cd

cm~

2
5mm

mm

Os traços revelados correspondem âs fissões de

urânio ou tõrio em uma camada de 10 cm de espessura de mica,

cujo peso específico é 2,8g/cm (alcance dos fragmentos de

fissão na mica =
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A eficiência para o registro de fragmentos de fiŝ

- 2sao do interior de um detector e e = cos a , o que para ac

mica corresponde a e = 0,97 (a = 109).
c

Sendo x e y as concentrações de ü e Th em ppb, o

2numero de traços por mm pode ser calculado.

nn|t/mm
2l= ^

u
238g/mol

Na irradiação sem blindagem, a = 4,2b , e

n, |t/mm2| = x.2,97.10~16. $. .e = x.2,88.10~16.$,
i(ü) x X

Para a irradiação com blindagem de Cd, o =0,30b ,
ü

no |t/mio2| = x.2,12.IO"17. *o .e = x.2,06.10~
17.*-

2(ü) 2 2

De modo semelhante,

nl(Th) ^t^Tm ' = y-3,63.10 íĵ .e = y.3,52.10 . «^ , e

n2(Th) It/mm21 = y.3,63.10"18 *2.e * y.3,52.10"
18. * 2

O total de íraços revelados corresponde ã soma das fissões de

urânio e tõrio:

nx = x. 2,88.IO"
16 *x + y.3,52.10"

18

n2 = x. 2,06.i0"
17 *2 + y.3,52.10"

18
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A solução do sistema cie equações fornece x = 4,20

e y = 58. Portanto a mica apresenta o teor de 4,2 ppb de ü e

de 58 ppb de Th, com incerteza da ordem de 5 a 10%, devida ao

erro estatístico do processo de fissão e incerteza nas medi-

das de ângulos críticos.

Esses teores seriam impossíveis de medir por ou-

tro método analítico, a não ser que fosse feito um tratamen-

to especial de concentração de amostras de massa elevada.

Amostras adicionais, utilizadas como detectores

em trabalhos de determinação de urânio em águas naturais (31)

examinadas de modo semelhante apresentam teores de urânio bem

próximos do obtido, dentro de um intervalo de -5%, aproximada

mente.
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CAPITULO VII

MAPEAMENTO DE URÂNIO E TÕRIO EM ROCHAS RADIOATIVAS

7.1- EFICIÊNCIA DA BLINDAGEM DE CADMIO: DISCRIMINAÇÃO ENTRE

URÂNIO E TÕRIO.
v

Para verificar de modo qualitativo, a eficiência

da blindagem de Cd, foram irradiados grãos de uraninita e to-

ri ta embutidos em policarbonato "Lexan" (G.E.) de 3,2mm de e£

pessura recoberto com placas de "Makrofol", com e sem blinda-

gem de Cd.

16 2
As condições de irradiações, com $ = 2.10 n/cm ,

foram as mesmas utilizadas para o mapeamento de tõrio. Os de-

tectores irradiados foram revelados em NaOH por lh a 509C.

A torita, como era esperado, apresentou a mesma

densidade de traços nas duas condições de irradiação, uma vez

que a contribuição de neutrons rápidos e epitérmicos respon-

sáveis pela fissão do tõrio não ê afetada pela blindagem.

A densidade de traços observada para a uraninita

irradiada com Cd foi muito pequena podendo ser compatível com

a quantidade de tõrio presente como impureza, ca 8% (ver fi-

gura 18).

A experiência prova a eficiência da blindagem de

Cd nas condições de irradiação utilizadas para mapear o tõrio.

A discriminação entre urânio e tõrio pode ser ob

servada nos mapeamentos referentes aos dois elementos, no fi-
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(a)

(b)

Figura 18: Mícrofotografias de traços de fissão produzidos por
grãos de uranínita em "Makrofol".

(a) irradiação sem blindagem de Cd.
(b) Irradiação com blindagem de Cd.
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nal do capítulo, onde regiões com alta densidade de traços

provenientes do urânio não aparecem nos detectores referentes

ao mapeamento de tório, mesmo observando os detectores ao mi-

croscópio.

Pode-se observar que há uma discordância desses

resultados com os obtidos para as seções de choque do tõrio e

238do U, mostrados no capítulo anterior.

A blindagem de Cd é aparentemente, muito mais efi

ciente para urânio natural do que para urânio quimicamente pu

ro (padrões de urânio). A seção de choque medida com o auxí-

lio destes padrões, para a fissão do urânio, não explica a

drástica redução do numero de traços de fissão reveláveis quan

do o detector é irradiado em contato com uma seção polida de

rocha radioativa, blindado com Cd.

7.2. ATIVIDADES PRODUZIDAS DURANTE A IRRADIAÇÃO NO REATOR

Durante a irradiação das amostras e detectores o

correm diversas reações (n,y) com neutrons térmicos, bem como

reações com neutrons epitérmicos ou rápidos, principalmente

(n,p) e (n,ot) com o iraterial dos detectores, das amostras, do

alumínio e da blindagem de cádmio.

Os detectores de policarbonato compõem-se somente

de C, H e 0 e a ativação dos mesmos é insignificante nas con-

dições de trabalho. As folhas de alumínio que envolvem os

conjuntos detector/amostra, a cápsula de alumínio e a rocha

dão origem a atividades que devem ser levadas em consideração

na manipulação do material irradiado.
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A ativação de um elemento por neutrons, formando

um nuclídeo radioativo (caso mais simples de ativação), é cal_

culada pela equação geral,

A = — = -XN = N.à.$ (l-e~Xt) = A^ (l-e"Xt)
dt

onde A^ representa a atividade de saturação; N ê o numero de

átomos do nuclídeo sendo ativado, e é calculado a partir da

massa do elemento e da abundância isotõpica do nuclídeo.

As seções de choque para reações com neutrons epî

térmicos e rápidos dependem fortemente da energia dos neutrons

do reator. Foram utilizados os dados de Baumgaertner que a-

presenta tabeladas as reações mais importantes com neutrons

"de reator" e atividades produzidas na irradiação de lg de e~

- - 13 —2 —1

lemento com composição isotõpica natural para 4= 10 n.an .s ,

para calcular as atividades mais importantes geradas

nas seções de rocha, no alumínio e no cãdmio (41).

Para as amostras de rocha a composição foi tomada

como sendo a composição média do granito (4) (ver tabela 11) , e a

massa de 0,27g corresponde a de uma lâmina de 1x1x0,lcm

(dgranito = 2'?g/cm3) .

Para o Cd e o Al o calculo foi efetuado tomando-

se a quantidade mínima necessária para envolver uma seção de

rocha, ou seja, uma capa cilíndrica de 2cm de diâmetro por

lcm de altura, com espessura de 0,11mm para o Al e l,0mm para

o Cd, que corresponde as massas de 0,37g (dftl = 2,7g/cm ) e

9,77g (dcd = 8,64g/cm ) respectivamente.
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Tabela 11: Composi- J média do granito (4)

Elemento Percentagem

Si 32,4

Al 7,7

Fe 2,7

Ca 1,7

Na 2,8

Mg 0,16

K 3,3

Ti 0,23

P 0,07

Mn 0,04

F 0,085

Ba 0,06
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Os resultados obtidos correspondem ãs atividades

mínimas produzidas em uma irradiação com * = 1,20 x 10 n.cm .

Na tabela 12 estão listadas as atividades geradas mais impor-

tantes segundo o critério estabelecido, A > 0,1 yCi e radionu

clídeos com T,,- * lh*

Pode-se observar que para o Al são necessários a

penas 5 dias para o decaimento total enquanto que para o Cd

após 6 dias apenas os nuclídeos Cd e mCd permanecem atJL

vos. Portanto, as amostras irradiadas com blindagem de Cd são

as mais ativas e devem ser manipuladas com cuidado e o Cd que

as envolve deve ser guardado no castelo de chumbo até decair

(~1 ano).

As amostras de rocha geram a menor atividade ^

ciai sendo necessários três meses para ser decaimento total.

Porém, após 10 dias a maioria dos radionuclldeos formados já

decaiu sendo possível sua manipulação sem grandes riscos, uma

vez que P, Sc e Cs não emitem radiação y de alta ener-

gia. A figura 19 mostra o gráfico A x t para as amostras de

rocha.

7.3. DISTRIBUIÇÃO DE URÂNIO E TORIO EM AMOSTRAS DE ROCHAS DE

ESPINHARAS (PB)

7.3.1. Distribuição do urânio

As seções polidas El, E2 e E3, utilizadas para ob

ter auto-radiografias-o, foram montadas em contacto com dis-
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Tabela 12: Atividades calculadas para irradiação de Alumínio,

Cádmio e Granito

Material
irradiado

Modo de
decaimento

Alumínio
AQ=0,48Ci

m=0,37g

24Na 15 20,7 3~1,39

Y 2,75;1,37

107Cd 6,7 6620

Cádmio
AQ^90,98Ci

m=9,77g

115mIn 4,5 9,99x10

CE;3+0t32;
Y 0,85

115Cd

115mcd

117n,cd

117In

54

1032

3

21000

141

137000

322000

8~l,H;0,
Y 0,52;0,

3~1,63;..
Y 0,95;0,

TI

3"0,74
Y 0,56;0,

58
49;...

45-1,3

16

TI 0,34
3"0,83;e'

31Si 2,62 156,7

Granito
AQ=0,029Ci

m=0,27g

131Cs 232,8 47,3

3"1,48;.
Y 1,26

24Na

56Mn

47Sc

42K

41A

32P

15

2,58

81,

12,

1,

340

6

46

83

,8

470,2

390,6

2,8

46,3

3,27

0,13

3"
Y

3"
Y

3"
Y

3"
Y

3
Y

3"

1,39
2,75;1,37

2,8;l,0
0#85;l,8;...

0,44;0,60
0,16

3,5;2,0
l,5;0,32

1,2
1,29

1/71

CE;Y0,5;0,12;

A = Atividade produzida na salda do reator incluindo os ra-
dionuclídeos de vida curta.
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Figura 19: Grafico Axt para o granito
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cos de "Makrofol", colados com o auxílio de poli carbonato di£

solvido era cloreto de etileno em alguns pontos nas extremida

des, e envolvidas em papel de alumínio. Grãos de uraninita

foram utilizados, como no mapeamento de emissores a para ob-

ter 3 pontos de referência (círculos com alta densidade de tra

ços no detector).

O "pacote" cilíndrico foi encapsulado em alumínio,

utilizando cápsula padrão do IPEN, de 2 cm de diâmetro e 6 cm

de altura, a qual foi vedada utilizando solda de eletrodo de

tungstênio em gãs inerte (TIG) no IPEN, e submetida a teste

de estanqueidade, por imersão em ãgua e redução da pressão

confinante.

A cápsula foi irradiada na posição de irradiação

de "coelhos", sob fluxo de ca. 10 n/cm .s até fluxo integra

do de 1015n/cm2.

Após a irradiação a cápsula foi deixada durante

alguns dias para reduzir as atividades produzidas a um nível

aceitável (ver figura 19). Medidas com um contador GM indica

ram valores da ordem de 1 mrem/h em contacto com a amostra.

Os detectores foram revelados em NaOH a 509C du-

rante 20 a 30 minutos, tempo suficiente para revelar uma ima-

gem de traços latentes de fissão, adequada a estudos de mi-

crodistribuição de urânio na rocha.

15 2
Com * = 10 n/cm , uma seção de mineral que conte

nha 100 ppro de urânio, e que tenha peso específico 3,0g / cm
2

formara ca 31.000 traços/mm , considerando o alcance efeti^

vo médio dos fragmentos de fissão no mineral de lOum, de açor
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do com cálculos ilustrados era 6.4.

Considerando a distribuição de urânio muito hete-

rogênea, com pontos de alta densidade de traços devidos a

inclusões de minerais identificados previamente como cofiniL

ta (38), mas também com regiões e inclusões contendo teo-

res muito mais baixos de urânio» foram feitas irradiações

suplementares, de modo idêntico, até fluxos integrados de

3,6.10 n.cra" e 1.10 n. cm" . Desta forma foram obtidos, pa-

ra cada amostra, três detectores contendo diferentes densida-

des de traços de fissão.

Er.ves detectores foram utilizados diretamente em

ampliador f )# jcjráfieo para obter fotografias, onde pontos cia

ros corres;r »*em a regiões de alta densidade de traços de f i£

são, opaccs 9 luz transmitida. As figuras 20, 21, 23, 2±, J2(>

e 2J_ apresf itam estas fotografias, adequadas a estudos de ma-

crodistrH ação para as irradiações de 10 e de 10 n.cm .

Como pode ser observado, os detectores irradiados até doses

mais elevadas fornecem uma imagem grosseira da distribuição do

urânio, adequada apenas a estudos de macrodistribuição, ou de

migração de urânio. A contribuição das fissões de tõrio

nestes detectores será discutida posteriormente, pois a i r -

radiação foi fe ita em posições onde a
T n = 0,050b, e não em

coluna térmica. Sob estas condições, um mineral que contenha
2

1,0 ppm de urânio formará ca 3.100 traços/mm .

A comparação dos resultados obtidos, com aqueles

obtidos para a distribuição de emissores a e com a distr ibui-
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ção de tôrio será apresentada posteriormente.

7.3.2. Distribuição de tôrio

Considerando a eficiência da blindagem de cãdmio

235

nas fissões de U, foi preparada uma irradiação das amos-

tras El, E2 e E3, de modo semelhante ao empregado para obter

a distribuição de urânio, mas utilizando um cilindro feito

com folha de cãdmio de 1,0 mm de espessura envolvendo os paço

tes detector-amostra.
O recipiente de cãdmio foi encapsulado em polieti

13 —2 -1leno e irradiado sob fluxo de 10 n.cm .s durante ca.36 mi

nu tos, o que corresponde, na posição utilizada para a irradia

16 "2
ção, a 4 = 2.10 n.cm antes da blindagem.

Nestas condições, um mineral com peso especifico

de 3,0 g/cm , contendo 100 ppm de Th formará cerca de 7200tyíiro

do detector, considerando o alcance efetivo dos fragmentos de

fissão no mineral sendo lOum, um valor típico para silicatos.

Como foi visto em 7.1, a blindagem com l,0mm de

cãdmio ê muito eficiente para reduzir o número de traços de

fissão de urânio natural revelados, mais do que poderia ser

calculado utilizando a seção de choque determinada para a fis

~ 238
são de U, sob blindagem de cãdmio, cerca de 6 vezes maior

~ " 232
do que a seção de choque para a fissão de Th com neutrons
de reator.

Possíveis razões para esta anomalia serão discuti

das no capitulo seguinte.
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Uma irradiação sob blindagem de Cd não revela so

mente a distribuição de tôrio, pois a contribuição das fissões
238de ü e apreciável.

Entretanto a comparação entre os detectores cor-

respondentes â distribuição de urânio com aqueles obtidos sob

blindagem permite localizar inclusões ricas em tõrio nas amo:»

trás. A estas correspondem concentrações de traços de fissão

elevados em ambos os detectores, pois como tõrio fissiona so-

mente com neutrons rápidos, sua seção de choque efetiva não é

afetada pela blindagem de cãdmio. Inclusões com elevada con-

centração de urânio correspondem a concentrações muito distin

tas nos dois detectores , na razão das seções de choque efeti

vas.

As figuras 21 > 11 e Z§ apresentam as distribui-

ções de traços de fissão nos detectores irradiados sob blinda

gem de cãdmio. Nelas podem ser identificadas regiões claras,

correspondentes, nas amostras, a inclusões contendo teores de

urânio ou tõrio muito elevados.

Por comparação com os detectores ilustrados nas

figuras 20, 23 e .26, correspondentes às irradiações curtas ,

com pequena contribuição de fissão de tõrio, verifica-se que

não há tõrio que não esteja associado a urânio, aparentemente.

As inclusões que apresentam significativa concentração de tõ-

rio correspondem ãs mesmas que contêm elevado teor de urânio:

cofinita.

Entretanto o oposto não é verdadeiro, pois há di-

versas concentrações de urânio na amostra que produzem imagem
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intensa de traços na irradiação sem blindagem, e não são ob-

servadas na irradiação com blindagem de Cd.
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Figura 20: Amostra E.: Macrodistribuiçao de urânio "Makrofol"
irradiado em contacto com a amostra,e£
cala 10:1
0 - 10l5n.cm"Z
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Figura 21: Amostra E.: Macrodistribuiçao de nuclídeos fissio-
naveis,"Makrofol" irradiado em conta£
to con a amostra, escala 10:1 "~
• - lO^n.ca"?
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Figura 22: Amostra Brigura ** Macrodistribuiçío de urânio e torío
,,Makrofol,t irradiado em contacto com a
amostra, com blindagem de Cd, escala
10:1

0 - 2,0 x
16 -2

10 n.cm
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Figura 23: Amostra E-: Macrodistribuiçao de urânio "Makrofol"
irradiado em contacto com aanostra, es
cala 10:1 "~

- 1015n.cm"2
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Figura 24: Amostra E.: Macrodistríbuiçao de nuclídeos fissío-
náveís "Makrofol" irradiado em contac-
to com a amostra, escala 10:1

* - 1016n.cm"2
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Tabela 25: Amostra E.: Macrodistribuição de urânio e tõrio
"Makrofol" irradiado em contacto com
a amostra, com blindagem de Cd, esca
Ia 10:1

í « 2,0 x 1016n.cm"2
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Fi&ura 26: Amostra (: Macrodistribuição de urânio "Makrofol"
irradiado em contacto com a amostra,es
cala 10:1 ~"

* - 1015n.cm"2
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Figura 27: Amostra E : Macrodístríbuíção de nuclideos fissíonã
veis "Makrofol" irradiado em contacto ~~
com a amostra, escala 10:1

* - 1016n.cm"2
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Tabela 28: Amostra E, Macrodistríbuíção de urânio e tõrio
"Makrofol" irradiado em contacto com
a amostra, com blindagem de Cd, esca
Ia 10:1

16 ""2
$ • 2,0 x 10 n-cm
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CAPÍTULO V I I I

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

8 . 1 - DETERMINAÇÃO DE URÂNIO E TÕRIO EM MINERAIS POR TRAÇOS DE

FISSÃO

A determinação de urânio e tório simultaneamente exi

ge dupla irradiação das amostras em contacto com deteetores: u

ma irradiação sem blindagem, e outra com blindagem de cádmio.

Se o mineral ê bom detector de traços de fissão, como a mica,

quartzo, feldspato, apatita, entre muitos, ele é irradiado

protegido apenas de contaminações, com algum plástico (polieti

leno ou policarbonato).

Para que se possa calcular as contribuições de ura

nio e tório nas duas irradiações, foram determinadas as seções

de choque efetivas para neutrons de reator, nas posições utili.

zadas para irradiação de "coelhos", no reator IEA-Rl do IPEN,

São Paulo. A seção de choque efetiva para a fissão de urânio

com neutrons de reator, sob blindagem de l,0mm de Cd ê 0,30b.

A seção de choque efetiva para a fissão de tório com neutrons

de reator não é afetada pela blindagem de Cd e não varia no in

tervalo de 10 a 10 n/cm : 0,050b. Conhecidas as seções

de choque, o teor de urânio (x ppm) e o de tório (y ppm) podem

ser determinados, desde que o fluxo integrado de neutrons seja

medido com o uso de um padrão de urânio.

Lâminas de mica, foram analisadas por este método:

nu
Irradiação 1: Padrão de urânio * *
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2
Irradiação 1: Traços de fissão revelados (e=cos ac = 0,97)

n± = ( x .2,97.IO"
16 + y.3,63.10~18) ̂ . e ( I)

Irradiação 2 (Cd) : Traços de fissão revelados.

n2 = ( x.2,12.1017 + y.3,63.10"18) *2«e (II)

A solução do sistema com as duas equações fornece x

e y, os teores de urânio e tõrio em ppb. Teores de 4,2 ppb de U

e 58 ppb de tõrio foram medidos para a mica.

Se a concentração de urânio não for muito inferior ã

de tõrio a equação (I) ê simplificada, pois o termo em x ê muito

maior do que o termo em y, e o cálculo ê simplificado, pois o

teor de urânio permite subtrair a contribuição das fissões de u

rânio na equação (II).

0 método, permite analisar teores muito baixos de ura

nio e tõrio bem como medir gradientes de concentração destes ele

mentos em minerais e rochas. Para a análise de urânio somente é

recomendada a irradiação em coluna térmica, o que elimina a in

terferência de tõrio, mesmo em concentrações muito mais elevadas.

8.2. TÉCNICA DE MAPEAMENTO DE EMISSORES a

A técnica de aútoradiografia-ct utilizando filmes de

nitrato de celulose "Kodak LR-115 II" forneceu bons resultados

em estudos de mapeamento de emissores o em seções de rocha. Não

há limitação de energia máxima das partículas a, porque, como

foi discutido previamente (1.2.), a atenuação das partículas mais

energéticas no interior dos minerais fornece um espectro bastan



.100.

te amplo de energias, e todas são registradas no detector.

O tempo de exposição e as condições de revelação po

dera ser controladas para se obter detectores adequados a estu -

dos de macrodistribuição ou de microdistribuição.

O tempo de exposição depende, naturalmente, do teor

de emissores a das inclusões a serem localizadas ou estudadas. A

densidade de traços a revelados no detector pode ser calculada,

por exemplo, a partir do teor de urânio natural em equilíbrio

radioativo, onde as atividades dos membros da série são iguais,

e, portanto, a atividade a total será 8 vezes maior do que a a

tividade a devida somente ao 2 3 8ü : - ^ — = -ttN>0_238

Considerando o alcance efetivo médio das partículas a como sen

do 20pm, em um mineral com peso especifico 3g/cm , a massa efe-

tiva de material, cujas emissões a serão reveladas, será de
~5 2 .» 238

6x10 g/mm . O número de átomos de U nesta massa será
1,52.10 x x onde x é o teor de urânio, em ppm.

A densidade de traços revelados no detector exposto

ao mineral será,

n = 8. A-,o • 1/52.10 .e. , como e = 0,91

nfl • 0,47.t.mm" . d . PP"»»,.

Assim um mineral que contenha 100 ppm de urânio, da

m 2
ra origem a ca 700 traços/mm no detector exposto durante 15
dias.

Para estudar a macrodistribuição de emissores o na

rocha é recomendada a revelação dos detectores durante 4,5 no
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o

ras em NaOH 6M a 50 C. Os traços revelados "perfuram" a camada

colorida do detector, que pode ser utilizado diretamente em um

ampliador fotográfico para obter boas fotos.
Para estudar a microdistribuição de emissores a em

algumas inclusões ê recomendada a revelação dos detectores duran
o

te 2 horas a 2,5 horas em NaOH 6H a 50 C. Micro-fotografias po

dem ser obtidas em microscópio (ver figura 10).

8.3. TÉCNICA DE MAPEAMENTO DE NüCLlDEOS FISSIONÃVEIS: U + Th

A autoradiografia não fornece, isoladamente, informa-

ções precisas sobre a distribuição de urânio em rochas, pois d_i

ferenciação geoquímica de urânio e elementos da série de desinte

~ 226 210
gração, especialmente rádio ( Ra) e chumbo ( Pb); ocorre em

ambientes sujeitos a intemperismo.

A combinação de estudos de fissão induzida em reator

nuclear de pesquisa com autoradiografia-a forneceu bons resulta

dos, utilizando folhas de policarbonato "Makrofol" (Bayer) de

0,3mn de espessura cano detector.•. Este detector pode ser utilizado

17 2
sem problemas até fluxos integrados de ca 10 n/cm , desde que

não haja superaquecimento das cápsulas, o que pode causar a fu

são dos detectores ou a atenuação dos traços latentes.

Os detectores são fixados â seção polida de rocha com

o auxilio de 2 a 3 "pontos" de solução de policarbonato em clore

to de etileno.

Os fluxos integrados necessários podem ser calculados

a partir do teor de urânio dos minerais a serem localizados ou
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estudados. Para um mineral com peso especifico de 3,0 g/cm , con

tendo x ppm de U, onde o alcance efetivo médio de fragmentos de

fissão ê de 10 iim aproximadamente, o número de traços de fissão

revelados em detector externo, com eficiência e (c = 1 - sen a )

será (235U) n0 = 3,18.10"
13 ».e.x Ct/mra2].

Fluxos integrados, •, de 10 n/cm são suficientes pa

ra formar, após revelação em NaOH 6M a 50 C, durante ca. 30 minu-

tos até 60 minutos, imagens que podem ser projetadas diretamente

de um ampliador fotográfico para obter fotografias adequadas a

estudos de macrodistribuição de urânio, bem como a estudos rol

croscópioos de inclusões contendo baixo teor de urânio. Fluxos in

16 2

tegrados de 10 n/cm formam imagens fortes, úteis para ressal-

tar regiões onde o urânio está muito disperso, devido a migra

ções, mas inúteis para diferenciar regiões com gradientes de con

centração de urânio.

Irradiações com blindagem de cãdnio reduzem muito o nu

mero de traços de fissão de urânio. Comparação de detectores ir

radiados sob diferentes fluxos, em contacto com uma seção de ro

cha indicam um fator de redução de número de traços entre 10 e

20 para urânio. A fissão de tório não é afetada pela blindagem ,

nas condições de irradiação utilizadas, o que indica que reações

de absorção de neutrons e posterior formação de outros nuclldeos

f issionãveis com neutrons térmicos são irrelevantes naquelas con

dições. O número de traços de fissão de urânio é tório sob blin-

dagem de cádmio pode ser calculado de modo análogo ao apresenta-

do para U:

nU/Cd = 2,27.IO"14. *.e . x [ t/mm2 ]
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= 3,89.10~15. *. e. y C t/mm2 ]

(x e y são, respectivamente os teores de urânio e de tório do mi

neral).

A discriminação entre urânio e tório i possível a par

tir da comparação dos detect or es obtidos em irradiação, sem blin

dagem de Cd, com os obtidos em irradiação sob blindagem de Cd.

A blindagem de Cd reduz a densidade de traços de urâ-

nio por um fator 10a20, e não reduz a densidade de traços de to

rio. Na prática esta discriminação só é possível para inclusões

contendo alto teor de tõrio, a não ser que ü e Th sejam determi-

nados quantitativamente, a partir da densidade de traços. Para

trabalhos futuros i sugerida esta técnica, utilizando irradiações

mais curtas para medir ü e irradiações sob * = 10 n/cm sob

blindagem de Cd, para medir U+Th.

A utilização de blindagem de Cd deve ser feita com

cuidados especiais para evitar o contacto direto dos detectores

com a folha de Cd. 0 aquecimento devido â radiação y produzida

na reação (n, y) provoca a quase fusão do policarbonato e a ate-

nuação de traços latentes nas regiões próximas, o que induz a er

ros consideráveis. Esta ê a razão pela qual os círculos de tra

ços de fissão oriundos dos grãos de uraninita não são visíveis

nas irradiações sob Cd. A parte interior dos discos de policarbo

nato, é menos aquecida, pois o material é bom isolante; além dis

so, o contacto com as seções de rocha, bons condutores de calor,

e com calor especifico mais elevado, transfere melhor o calor re

cebido do que o contacto com o suporte de resina epoxi, mau con-

dutor de calor. Devido a estes problemas é sugerido o uso de lâ
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minas de quartzo como detector nos mapeamentos com blindagem de

Cd, ou mesmo folhas de mica de alta pureza, não disponíveis atu

almente.

8 . 4 . MAPEAMENTO DE EMISSORES a E NUCLÍDEOS FISSIONÂVEIS EM RO-

CHAS DE ESPINHARAS (PB)

AMOSTRA E, :

A amostra E, , uma rocha feldspática avermelhada, com

algumas inclusões de sulfetos , apresenta diversas inclusões, con

tendo alta concentração de emissores a l fa , numeradas na figura

15. Por comparação com detectores referentes ã distribuição de

urânio (figura 20 e £1) e com o detector irradiado com blinda -

gero de cãdmio, que ressalta a contribuição do fcõrio (figura 22),

observa-se que as regiões que apresentam distribuição generali-

zada mais intensa de emissores alfa não coincide com a região

que concentra urânio. Em particular, são localizadas diversas

inclusões na rocha que apresentam elevada concentração de emis-

sores alfa que não correspondem a urânio ou tôr io . Estas inclu

soes estão numeradas de 1 a 6 na figura 15. Destaca-se a in-

clusão n9 1, mineral mole com características t ípicas de sul

fetos: brilho t íp ico , cor inicialmente dourada com partes

cor de grafite, que escureceu com as irradiações sofridas. Pro

vavelmente contém pir i ta e galena, provavelmente de chumbo ra-

diogênico. As fotografias e o estudo microscópico dos detectores

não revelam qualquer concentração de urânio ou tôr io . A figu-

ra 29 mostra microfotografias da inclusão e das imagens obtidas
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para emissores alfa e para nuclídeos fissionáveis nos respect^

vos detectores. Observa-se que o interior da inclusão, raencs ai

ter ado, provavelmente, contém menor concentração de emissores ai

fa. A região da rocha onde está localizada a inclusão 1 apre-

senta maior distribuição generalizada de emissores alfa.

A inclusão 5 apresenta características típicas da

galena, enquanto a inclusão 2 é escura, com partes que se asse-

melham a limonita. A figura 30 mostra microfotografias das ima-

gens desta última no detector "LR 115" e no "Makrofol" irradia-

do. Apenas 3 pontos comuns indicam a presença de urânio, e o

restante concentra outros emissores alfa. As inclusões 3 e 4

são partes escuras, avermelhadas, de feldspato, provavelmente o

xidos de ferro finamente dispersos.

Muitas inclusões ricas em emissores alfa contêm tam

bém urânio associado, e algumas delas formaram imagens muito in

tensas de traços de fissão sob blindagem de cádmio, o que indi-

ca teor elevado de tório. Algumas destas inclusões estão nume-

radas de 7 a 10 na figura 15. A inclusão 10, cofinita, formou

as imagens nos detectores mostrada na figura 31.

AMOSTRA £.»:

Trata-se também de uma rocha feldspática, avermelha

da com partes mais escuras, provavelmente devidas a óxidos de

ferro dispersos em feldspato. A análise das imagens obtidas nos

diversos detectores revela que há uma forte diferenciação entre

regiões ricas em emissores alfa e pobres em urânio - em geral as

partes escuras em feldspato, assinaladas com "a" na figura 15 -

e, em especial uma região rica err. urânio, assinalada cem a ic~
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t r a U na f igura 24 . Provavelmente a formação de õx idos de f e r -

ro em f e l d s p a t o , durante processo de " l i x i v i a ç ã o " da rocha re te

v e , por adsorção o s emissores a l f a (Ra, Pb) , enquanto que urâ-
++ 4—

n i o migrou octno ícn l » 2 , provavelmente oomplexado oono U ) 2 ^ 3 ) 3 •

Algumas i n c l u s õ e s concentram emissores a l f a separados de urânio,

algumas e s t ã o as s ina ladas na f igura 16. A i n c l u s ã o 1 , mostrada

na f igura 32 com as r e s p e c t i v a s imagens nos d e t e c t o r e s , é um mi

nera l c l a r o , provavelmente c a l c i t a . A i n c l u s ã o 6 é uma pequena

parte e scura , avermelhada em reg ião de desco loração de f e l d s p a -

to; provavelmente trata-se de õxidos de ferro.

Algumas inclusões são muito ricas em urânio e tõrio,

como a de número 2, identificada como cofinita (38),mostrada era

detalhes na figura 33, nos diversos detectores. Observa-se com-

parando-se a imagem no microscópio com os detectores, que no

centro da inclusão, onde há cristais escuros há maior concentra

ção de emissores alfa, urânio e tõrio. Em volta destes cris-

ta i s , o material está bastante fraturado e alterado, com cor a-

verroelhada, assente lhando-se a zirconita. Em toda a extensão há

também concentração de tõrio. A inclusão 3, mostrada na figura

34, inclui um ponto central, provavelmente cofinita, e material

depositado ao longo de fraturas em feldspato.

AMOSTRA E 3 :

A amostra E 3 apresenta também algumas regiões ricas

em emissores alfa separados de urânio, em geral partes de felds

pato escurecidos por depósitos de óxidos de ferro, como o pont-c

6, assinalado na figura 17.
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Nota-se também a migração de urânio , d i s p e r s o em uma reg ião de

signada por ü nas f iguras 17 e 27.

Algumas i n c l u s õ e s concentram fortemente emissores <*,

urânio e t õ r i o , numeradas de 1 a 3 nas f i g u r a s 17 e 26 . São fo£

madas por c o f i n i t a , e em gera l contendo p a r t e s a l t e r a d a s na p e -

r i f e r i a . A figura 35 apresenta a i n c l u s ã o 1 em d e t a l h e s .

OBSERVAÇÕES GERAIS

As amostras de rochas f e l d s p ã t i c a s de Espinharas a-

pre sent ara urânio, pr incipalmente , e também t ô r i o , concentrado era

i n c l u s õ e s de um mineral e s c u r o , depositado em cavidades e f r a t u

ras, identificado previamente como cofinita, um hidroxi-silica-

to de urânio. Foi sugerido que soluções alcalinas dissolveram

o quartzo da rocha original, havendo precipitação posterior de

silicatos (38).

0 presente estudo mostra a diferenciação geoquímica

de urânio e tõrio de outros emissores alfa de menor meia vida,

e uma distribuição generalizada de urânio em certas regiões,

sem estar associado a tõrio. Isto é razoável considerando a so

lubilidade de compostos de U02 e a estabilidade de certos com-

plexos, tais como UO2(CO3)3 ~ .

São evidentes três espécies de minerais ricos em e-

missores alfa separados de urânio: um em forma de depósitos

brancos, de carbonatos ou sul fatos, provavelmente, um, mais am-

plamente distribuído, na forma de concentrações avermelhadas de

õxidos de ferro em feldspato, e um terceiro, do grupo dos sulfe

tos, contendo provavelmente galena e pirita.
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238Na família dó O há dois grupos de emissores alfa

quimicamente distintos de urânio e tõrio, encabeçados por um nu

clídeo de meia vida longa o suficiente para formar minerais ca

racterlsticos ou serem acumulados em outros minerais que não

concentram aqueles actinldeos:

I) Ra, emissor a ( T./2 = 1600 a) em equilíbrio com seus

filhos, inclusive isôtopos de Pb.

210
II) Pb, emissor 8 *Ti/2~ 22 a* era equilibrio com seus filhos,

onde de destaca o Po, emissor a (Tjy2 * 138,4 d).

O primeiro grupo tende a ficar retido em sulfatos e

carbonatos, enquanto que o segundo acompanha o chumbo radiogêni-

co em galena e em sulfetos mistos.

Nas condições de exposição das autoradiografias-a em

LR 115 (15 dias de exposição), a densidade de traços-a formada

por inclusão de urânio em equilíbrio será de ca 7,7 t/mm .ppm ü.

Uma inclusão com peso específico de 3 g/cm contendo 1% de urâ -

nio (10000 ppm) formará, portanto ca 77.000 t/mm . Destes ca
238 210 210

10.000 traços serão de U. O grupo Pb/ Po contribuirá com
2 5?fi

ca de 10.000 t/mm . O total dos grupos I e II ( Ra + filhos )

será ca 48.000 t/mm .
Para cobrir completamente uma superfície com traços

revelados, mas ainda sendo possível identificar os traços
4 2(9.10 t/mm ), o teor de urânio deve ser ca 1,2%.
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Figura 29: Microfotografias do ponto E^.l
ampliação 50;1
a) inclusão
6) "LR11511, 7 dia», NaOH6M, 50°C, 2:30h
c) "LR115", 15 dias, Na0H6M. 50°C, 2s30h
d) "Makrofol", * - 1015n/cm2t NaOHéM, 50oC,30min
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*rl

F i g u r a 3 0 : M i ' c r o f o t o g r a f i a s do p o n t o E - , 2
anplíação^SQ:1
a) inclusão
b) "LR115", 15 dias, NaOHóM. 50°C, 2:30 h
c) "Makrofol", $ - lO^n/cm2, NaOH6M, 5QOC, 30 tain.
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Figura 31: Hicrofotografias do ponto E :3
ampliação 50s1
a) inclusão
b) "LR115", 7 d ia s , NaOH6M, 50°C, 2:30h
c) "Makrofol", * - 10l5n/ca2, NaOHôM, 50<>C, 30 min.
d) "Makrofol", * » 2,0xl0l&n/cm2, NaOH6M, 50°C, lh .
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Tigura 32: Microfotografias do ponto
l í ã 5 0 1pç^

a) inclusão
b) "LR115", 15 dias, S|0H6M. 50°C, 2:30h
c) "Makrofol", $ - 1015n/cra2, NaOH6M, 50°C, 30 mfn.
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Figura 33: Microfotografías do ponto E2«2
ampliação 50:1
a) inclusão
bl "LR115", 15 dia», NaOHôM. 50°C, 2:30h.
c) "Makrofol", * » 10 * V e m * , Na0H6M, 50°C, 30 nin
d) "Makrofol", * - 2.0xl016n/cm2, NaOH6M. 50°C, lh
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Figura 34: Microíotografiag do ponto Ej.3
ampliação^ 50:1
a) inclusão
1») "LR115", 7 dias, NaOH6M. 50°C, 2:30h
c) "Makrofol", * - 10l5n/pn2, NaOHôM, 50 C, 30min
d) "MakrofoV, * - 2,0xl016n/cm2, NaOHfiM, 50°C, lh
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Figura 35: Microfotografias do ponto E^.l
ampliação 50:1
a) Inclusão
b) "LR115", 7 d i a s , NaOH6M,-5O°C, 2:30h.
c) "Makrofol", * - 1015n/cm , NaOHfiM, 50<>C, 30 min.
d) "Makrofol11, * - 2,0xl0 l 6n/cnj2, Na0H6M, 50°C, I h .
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