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R E S U M O

Deterndnou-se o teor de urânio-238, urânio-234

e radônio nas águas da Estância de Águas da Prata (5P) - Fon -

tes Platina, Paiol, Villala, Sio Bento, Prata-Radioativa, Pra-

ta Nova, Boi, Vitória e Prata-Antiga - com o objetivo de apli-

car a raíio de atividade RA (^U/2'8^ à geoquímica dos aqüí-

feros locais.

0 procedimento de análise de urânio envolveu vá

rias etapas: adição de "spike" U- Th ás amostras, copreci

pitação cora hidróxido férrico, extração de ferro com solvente

orgânico, separação em resina dè troca aniÔnica, extração com

TTA, deposição em disco ae aço inoxidável e determinação do te_

or de urânio por espectrometria alfa,

0 teor de urânio^S variou de 0,10 a il,56 ppb

(valor médio = 2,5 ppb). Registraram-se os maiores valores pa-

ra aa águas surgentes de arenitos e os menores para as surgen-

tes de rochas vulcânicas* A correlação inversa (ra = -0,76) en

tre o pH e a concentração de urânio-238 nas águas confirma a

contribuição desse fator em sue aolubilidade. A correlação sig

nificativa rg = 0,76 entre o teor de oxigênio disso, vido e de

urânio-?^ confirma também a presença mais acentuada de urânio

nos ambientes oxidantes.

A PA variou de 2,84 a 11,68 (valor médio = 6 ) .

Estes valores definiram os sistemas de aqüíferos dp região co-

mo mineralizedos em urânio. Regi atraram-se os maior^-e valores

de RA para as á/mas de circulação profunda e os menoros para

as de circulaqão subsuperficial. Confirmou-Se que o principal
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mecanismo responsável pelo extremo fracionamento isotópico ob -
. 234serrado foi o processo de ejeçao do Th para a solução, em

virtude do decaimento 2'8U-» 234Th.

Nenhuna correlação significativa foi encontrada

entre o teor de radônio dissolvido e a concentração de urânio-

238, ao passo que determinou-se correlação inversa significati-

va (rs - - 0,90) entre aquele teor e a RA. Assim, de acordo

com os dados de RA, podem-se caracterizar as águas da região

ra função de seu teopo de residência, profundidade de circula -

ção e grau de confinamento no aqüífero. Bicontreram-se também

correlações diretas significativas entre a RA e o teor de flúor

(rs =0,79) e condutividsâe (r8 = 0,85) das á^uas locais, con -

firmando as conclusões obtidas a partir dos dados de RA e teor

de radônio dissolvido*
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A B S T R A C T

The uranium-238, uranium-234 and radon content

of spring waters of Águas da Prata (SP) - Platina, Paiol, Vilie

la, Sío Bento, Prata-Radioativa, Prata-Nova, Boi, Vitoria and

Prata-Antiga - was found; the activity ratio AR (234U/238U) was

applied to the geochemistry of local water sources.

The uranium analysis procedure consisted of the

following steps: adition of "*U- BTh spike to the samples, co

precipitation with iron, iron extraction with organic solvent,

separation on anion-exchange resin, extraction with TTA, depo -

sition on stainless steel disc and determination of uranium con

tent by alpha spectrometry.

The uranium-238 content changed from 0,10 to

11,56 ppb (average value • 2,3 ppb). The higher values were ob-

served for the waters circulating through sandstones and the

lower through volcanic rocks. The inverse correlation (r "-0,76)

between pH and uranium-238 content confirmed the contribution

of this factor on its solubility. The significative correlation

r • 0,76 between dissolved oxygen and uranium-238 content also

confirmed the higher uranium content on the more oxidizing zo-

nes.

The AR changed from 2,84 to 11,68 (average va -

lue - 6). These values defined the regional aquifer systems as

mineralized in uranium. The higher AR Were observed for the

deep groundwaters and the lower for the shallow one. Because

the 2 3 8U-# 2 3 4Th decay, the 234Th ejection to the solution was

confirmed as the most important factor responsible for the ex-
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treae observed isotopic fractionation.

No correlation was observed between dissolved ra

don and uraniua-238 content, although inverse significative

correlation (r • -0,90) was observed between dissolved radon
s

and AR. By this way, the regional waters can be characterized

by its residence tiae, depth of circulation and confined state

on the aquifers. Direct significative correlations between AR

versus fluoride content (r • 0,79) and between AR versus con-

ductivity (r * 0,85) also were observed on the local waters,

confirming the conclusions attained by AR and dissolved radon

data.
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x. —

1- INTRODUÇÃO

Os primeiros estudos de urânio-234 na natureza

foram conduzidos em 1953 nos laboratórios da Universidade Ka -

zakhstan em Alma-Ata (Rússia). CHERJYNTSEV et ai. (1955) pubU

caram os primeiros resultados de desequilíbrio entre os isôto-

pos da série do urânio-238 ( U e U) em minerais recém-for

mados. Os estudos de seu grupo tiveram continuidade e BARA-

NOV et ai. (1958) examinaram minerais secundários e redeposita

dos, detetando anomalias tanto nas soluções lixiviantes quanto

nos resíduos lixiviados.
234Os primeiros trabalhos sobre a anomalia de U

concentraram-se em estudos para possíveis aplicações à geocro-

nologia. THURBER (1962) descobriu um alto teor de U em car

bonatos recém-formados nos oceanos (idade C menor que 2000 a

nos para oõlitos das Bahamas), tendo sido determinado um ex -

cesso de 151 em relação â concentração em equilíbrio esperada.

THURBER (1962) aplicou os resultados de desequilíbrio entre o

U e o U â dacação geocronologica de corais, assumindo
234que o excesso de U poderia ser aplicado nas datações de mi

nerais até o último milhão de anos, desde que as mudanças nas

razões isotópicas ocorressem apenas em função do decaimento

radioativo.

Os trabalhos sucessivos começaram a descrever

possíveis aplicações hidrolõgicas para a razão isotépica U/
23P

U. Os primeiros estudos sistemáticos em um sistema simples

de ãgua subterrânea foram efetuados por OSMOND et ai. (1968),

que sugeriram que a concentração de urânio e razão de ativida



de 2 3 4U/ 2 3 8U poderiam ser usadas como propriedades caracteriza^

doras do aqüífero. Considerando as águas naturais como um sis-

tema de diluição isotópica, esses autores deduziram proporções

de águas que contribuíam para uma mistura. Muitos traba -

lhos posteriores a esse aplicaram as razões dos isôtopos de u-

rânio a interpretações hidrológicas e OSMOND a COWART (1976)

efetuaram extensa revisão desses trabalhos.

Recentemente, o desequilíbrio isotôpico entre
2 3 4U e 2 3 8U foi avaliado por GOMES f!978) em 45 amostras de ã-

guas subterrâneas do aqüífero calcário do Grupo Bambuí (Ba -

hia) e os resultados foram aplicados a hidrologia do sistema,

definindo a principal área de recarga regional e a direção

geral do fluxo subterrâneo. CIIATAM et ai. (1981) aplicaram os

resultados das anomalias naturais de " U em águas de aquífe -

ros areníticos do Texas e Wyoming (Estados Unidos) ã prospec -

ção geoquímica de depósitos uraníferos e não encontraram cor -

relações significativas entre essas anomalias e os ânions pre-

sentes nas águas estudadas.

Neste trabalho, o desequilíbrio entre U e
238 <•

U foi estudado em nove nascentes de águas mineralizadas da

Estância de Águas da Prata, no Estado de São Paulo: Platina,

Paiol, Villela, São Bento, Prata-Radioativa, Prata-Nova, Vito

ria, Boi e Prata-Antiga.

As águas dessa estância são conhecidas devi-

do sua elevada radioatividade, sendo que as Fontes Villela e

São Bento estão dentre as mais radioativas do Estado de São

Paulo (LONGO,. 1967) . A radioatividade dessas águas deriva ejs

pecialmente do gás raconio, incorporado quando a água atraves_



sa una zona portadora de rádio, com ou sen presença de urânio

(SAMPA,.1978) • A maior parte dos estudos envolvendo a carac-

terização da radioatividade nessas águas restringe-se a deter

ninação do teor de radônio dissolvido, inexistindo praticamen

te quantificações da concentração de urânio-238. A razão de ã

tividade U/ ü das águas dessas fontes era um parâmetro

desconhecido até a realização deste trabalho.

No presente trabalho, as razões de atividade en

contradas para as ãguas das fontes de Águas da Prata foram cor

relacionadas com os teores de radônio dissolvido e de urânio -

238. A correlação desses parâmetros indicou o grau de relacio-

namento entre si. Além disso, determinou-se se o elevado te-

or de radônio dissolvido, característico dessas ãguas, seria

justificado pela presença de urânio em solução.

A existência de mapas geológicos pormenorizados

(BITTENCOURT e TALTASSE, 1972 , citados em SZIKSZAY, 1981) au

xiliou no desenvolvimento do trabalho. Além <*isso, o estudo

hidvogeoquímico dessas fontes, efetuado por SZIKSZAY (1981),

possibilitou alguns tipos de correlações; razão de atividade

234U/238Ü x têor de £1{j0I.f raz5o de ativlda<ie
 234U/238£J x

condutividade, concentração de urânio-238 x pi! e concentração

de urãnio-238 x teor de oxigênio dissolvido.



2 - A SERIE DO URÂNIO E O FRACIONAMENTO ISOTÕPICO 2 5 4U/ 2 3 8U

A descoberta química do urânio ocorreu em 1789,

quando o químico analítico M. H. Klaproth estudava um mine

rio de Pitchblenda. 0 noro elemento foi chamado "uranit" em

homenagem ao planeta Uranus e em seguida passou a ser conhe

cido como "uranium".

A distribuição deste elemento na crosta terres_

tre está diretamente relacionada com as atividades magmaH

cas que causaram sua mobilização desde a formação da terra

primordial; o processo de transferência e global ao invés de

local, continuando ativo mesmo em nossos dias.

2.1 - Distribuição Global de Urânio

Os meteoritos são considerados fragmentos de

corpos celestes explodidos e seus diferentes tipos tem sido

correlacionados com modelos de planetas diferenciados e não

diferenciados.

Assume-se que os condritos carbonãceos consti-

tuem uma boa aproximação da composição do material primordi

ai (planeta indiferenciado), do qual a composição da terra o

riginal seria típica; a suposição e feita com base na grande

similaridade.entre a composição desses meteoritos e a abundin

cia solar dos elementos (WYLLIE, 1970 , citado em GABELMAN,

1977) .



Por outro lado, assume-se que o modelo meteoriti

co diferenciado é representativo da terra atual, de composição

condrítica; a composição desses meteoritos representa a do

manto, considerada como média para a terra (o manto ocupa 671

de sua massa e 90% de seu volume) (GABELMAN, 1977) .

A tabela 1 apresenta a distribuição global de

urânio nas diferentes camadas da terra, de acordo com o mod£

Io meteorítico diferenciado. Com relação ao material primor-

dial, o urânio está enriquecido cerca de 230 vezes na crosta e

3 vezes no manto superior e está empobrecido 3 vezes no manto

inferior e 25 vezes no núcleo. Portanto, o urânio é um ele

mento litõfilo que migra para a crosta juntamente com outros

silicatos leves ao invés de se dirigir para o núcleo, sob ação

da gravidade. Esse comportamento anômalo deve-se ao seu gran

de raio iônico, a sua tendência de volatizar ou forrar comM

nações voláteis a temperaturas menores que de outros metais

Io núcleo e I forte tendência de combinar com flúor, cloro e

oxigênio {GABELMAN, 1977) .

A tabela 2 apresenta a distribuição de urânio

em rochas que representam as varias camadas da terra, com os

dados do manto sendo avaliados por inclusões de peridotito e

eclogito e os da crosta profunda por rochas máficas e ultramjí

ficas. Nota-se um forte fracionamento no urânio e concentração

na superfície, com valores mínimos sendo encontrados no man

to superior. 0 urânio atinge um enriquecimento máximo de 500

vezes no granito ê 650 vezes no sienito (GABFXMAN, 1977) .



MODELO

Planeta não di

ferenciado

Planeta

Diferenciado

METEORITOS

Condritos car-

bonáceos

Tectitos

Acondritos

Todos condritos

Litossideritos

Sideritos

U

0.01-0.02

3-S

0.042-0,066

0.01S

0.005

0,00-0.006

FEU

234

3.4

1.0

0,34

0.04

MODELO

Material primordial

Crosta

Manto superior

Manto médio

Manto inferior

Núcleo

U - Teor de Urânio (ppm)

FEU - Fator de enriquecimento de urânio • neteorito/condrito car

bonãceo

Tabela 1 - Distribuição de urânio em meteoritos. Segundo GABELMAN (1977).
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Sedimentar
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g

è
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%r.
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croita inferior

»-
V
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V
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Manto superior , "
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Tabela 2 - Abundância de urânio nas rochas terrestres. Segundo GABELMAN (1977)



2.2 - O Equilíbrio Radioativo Secular

Em 1896 ocorreu a descoberta da radioatividade pe_

Io químico francês Becquerel e o comportamento dos radioisot£

pos foi estudado sistematicamente na primeira metade do século

XX com o desenvolvimento da física atômica. Foi possível agru

par as substâncias radioativas naturais em três séries de d£

caimento: a série do urânio (4n + 2) cujo elemento "pai" é o
23*U, a série do actínio (4n • 3) cujo elemento "pai" é o 2 3 5U

e a série do tório (4n) cujo elemento "pai" é o Th.

Numa série natural a radioatividade pode ser ine

dida através da atividade A dos nuclídeos, definida COT;.o o m5

dulo da função:

dN
dt

Nessa expressão, dN/dt é a taxa de variação

número de nuclídeos por unidade de tempo:

(D

do

22. m - XS
dt

(2)

2, é a constante de decaimento, que representa a

probabilidade de um nuclídeo desintegrar-se espontaneamente por

unidade de tempo (tem dimensão de tempo ) e N é o número

de átomos no sistema num tempo £.

' Uma unidade muito usada nos estudos geoquímicos

para a atividade é a desintegração por minuto (dpm).



A integração da equaçio (2) fornece:

N - Noexp(-U) (3)

NQ é o número de átomos inicialmente no sis

tema . Se T j»~ * ° tempo para a desintegração ae metade

dos átomos do sistema (meia-vida do nuclídeo) então:

(4)
1/2

Considerando uma amostra contendo U, ü e

Th, há para cada um desses elementos "pais" de séries ra_

dioativas uma probabilidade £ de decaimento. Os "filhos" ori

ginados também sofrem decaimentos sucessivos até que os iso

topos estáveis de chumbo são atingidos; Pb para a série

do urânio , Pb para a série do actínio e Pb para a sé

rie do torio.

0 acúmulo dos produtos de decaimento em uma

série radioativa, para um número muito grande de átomos, é

descrito pelo sistema de equações diferenciais:

dt

dn» • (x*n* m X»n.») dt

dni • (Xí_,nj_, - >ini) dt

(5)



10.

Cada n- é o numero de átomos do i-ésimo ele

mento da série radioativa presente no instante ^ e \± ê

a sua respectiva constante de decaimento.

Se o índice "o" corresponde ao estado in^

ciai no instante t • 0 , assumindo n- • 0, a integração da

segunda equação acima fornece o número de isótopos produzidos

a partir do decaimento radioativo de um determinado "pai":

An?
n ? - lexpf-Kt) - exp ( - A,t) I (6)

1
exp(-Xjt) - exp ( - X,t)

No caso em que *2
 >y *\* pode-se simplificar

a expressão para:

n̂  • — — •

»2

]

Se o sistema existe há muito tempo (t • • • ) , no

de-se escrever:

n2

Nessas condições dn2/dt • 0 e o número de ã

tomos do produto permanece inalterado . 0 conjunto de equ£

çÕes diferenciais (5) sr;rá estacionario, valendo as relações:
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drij/dt

Pode-se notar que o número de átomos que de*

caem por unidade de tempo é igual ao número de átomos for

mados no mesmo intervalo de tempo, situação que ocorre em um

sistema fechado para os membros de uma série radioativa natij

ral. Isto constitui o que se denomina de Equilíbrio Radioati-

vo Secular, sendo também expresso por:

Portanto, num sistema constituído por uma se

rie de decaimento em equilíbrio radioativo secular, as ativi

dades dos seus produtos de decaimento são iguais entre si .

Como as \'s dos "pais" das séries radioativas naturais

são extremamente menores que as de seus "filhos", a equação

(7) é uma boa aproximação que possibilita determinar o tempo

para os nuclídeos de cada série atingirem o equilíbrio radio-

ativo com seus "pais".
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2.3 - As Series do Urânio e Actinio

Nos decaimentos das séries radioativas, um nu

clídeo produzido Y apresenta alterações no numero atômico

j£ e numero de massa A:

- no decaimento alfa (a) , há* emissão de núcleos de Hélio e

conseqüente decréscimo de A de 4 unidades e de £ de duas

unidades:

A A-4 4

X - Y • a ( n )

Z Z-2 2

- no decaimento beta (r), hã emissão de elétron» e neutrinos

(pela decomposição de um neutron do núcleo em proton ,el£

tron e neutrino) e conseqüente igualdade de A e aumento

de £ de uma unidade:

A A
X • Y • ê • 5 (12)

Z

Após qualquer um desses decaimentos, o nu

cleo resultante geralmente fica em estado excitado e tende

retornar a seu estado fundamental de energia, emitindo fõ

tons de radiação gama (y).

Nos processos geológicos, a perda ou adição

de nuclfdeos'a um sistema mineral ocasiona desequilíbrio

nas proporções dos isótopos "pais" em relação a seus "fi
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lhos". Apesar das séries radioativas naturais não esta

rem em equilíbrio completo, muitos dos nuclideos "filhos"de

curta meia-vida apresentas estado de equilíbrio com seus

"pais" de longa meia-rvida. ROSHOLT (1959) reuniu os nucljt

deos naturais em grupos e isotopos em vários estados de equi

líbrio. Para as séries do urânio e actínio esses grupos e

isotopos são: grupo do urânio, isõtopo de Th, isõtopo de
226Ra, grupo do 222Rn, grupo do 210Pb e grupo do 231Pa (fi

pura 1). Na mesma figura notam-se a meia-vida e abundância

de cada nuclídeo.

LEDERER et ai. (1967) compilaram extensiva t£

bela contendo dados relativos a todos os isotopos radioativos

naturais e artificiais conhecidos ate então. A energia e res_

pectiva intensidade das partículas a emitidas nas séries de

decaimento do urânio e actínio estão representadas na figura

2, que também ilustra a posição relativa do isõtopo artifi

ciai U (Apêndice A) utilizado na metodologia de extração de

urânio das águas. No diagrama não estão representados os d£

caimentos alfa dos isotopos 218At, 2 l 4Bi, 218Rn, 210Bi (série

do 2 3 8U) e 227Ac, 2 2 3Fr. 2 l 9At. 215At, 211Po (série do 2 3 5 U ) ,

devido a pequena abundância de ocorrência .

0 emprego da técnica de espectrometria alfa

possibilita a identificação dos nuclídeos emissores de partí

cuias a presentes nas séries naturais de decaimento, Fü

JIMORI e BONOTTO (1982) aplicaram essa metodologiafitcm 5.21 na

determinação do equilíbrio radioativo em amostras de uranini

ta tipo "nodular" do Campo do Cercado, Poços de Caldas (MG).
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Identificaram-se os isõtopos «ais abundantes da série do uri

nio em un espectro típico da aaostra padrão de Pitchblenda

NBL3B - 3,91 t^Og (figura 3). Devido a resoluçio espectroscõ

pica do detetor eapregado e proximidade energética das parti

cuias a do Th, U e Ra, hí superposição dos picos

desses isõtopos. Ba virtude da pequena abundância na nature-

za de U em relação a 23*tf (1/137,8), apenas os isõtopos
211Bi e 219Rn da série do 2 3 5U fora» identificados, por

possuírem energias distintas quando comparadas às dos nucl£

deos da série do 2 5 8ü.

2.4 - Geoquíwica do Urânio

0 urânio possui muitas valências (+2, +3, +4,

•5 e +6), sendo um agente redutor tio poderoso nas duas va

lências menores que pode liberar hidrogênio da igua (KRAUSKOPF,

1972) . Ocorrências de urânio nos estados de oxidação +4 e

• 6 são comuns na natureza. A Valencia +5, em presença de

égua, é instável em relação a *4 e *6t

0 (on uranoso (U ) tem raio iônico l,05A,prõ

ximo ao do cálcio e terras raras trivalentes, sendo preferen

cialmente capturado por minerais desses elementos (GOLDS-

CHMIDT, 1954 , citado em GABELMAN, 1977) , Seu potencial iônl_

co é 4 (RÍJSLER 4 LANGE, 1972) . Nesse estado é considera

do primario , sendo o diõxido (U02) o principal composto em

depósitos, o qual ocorre na variedade bem cristalizada urani-
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190

O

40 5P 60 7,0 80
ENERGIA(MeV)

FIGURA 3 - ESPECTRO a DE PITCHBLENDA NBL 3B-3,9ZU3Og EM

EQUILÍBRIO RADIOATIVO .
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nita e na forma microcristalina pitchblende. A oxidação e di-

ninuiçio do teor de urânio devido %as desintegrações radioati

vas, aumenta» a relação oxigênio-urânio e a composição toro

xima-se mais de UjOg (KRAUSKOPF, 1972) .

Em pH's normais a uraninita e extremamente in

solúvel em águas naturais e o U permanece praticamente imo

vel em solução. A concentração dos complexos hidrõxi-uranosos

nas águas naturais ê menor que 0,05 prb, abaixo dos limites

instrumentais de detetabilidade (LANCMUIR, 197S) . Os comple

xos uranosos de flúor são importantes nas águas subterrâneas re

duzidas, abaixo de pH 4, aumentando a solubilidade da uranini

ta (figura 4) ; sua contribuição, em relação ã de outros com

plexos uranosos presentes nas águas subterrâneas, é ilustrada

na figura 5 .

lppm

10 pf*

S
w

3

.lpf* -

?IQÜRA 4 - 0 EFEITO DOS COMPLEXOS URANOSOS DE FLÚOR NA SOLUBILI
DADE DE URANINITA, EM 7UNÇX0 DO pH (TEMPERATURA = 25 "O. CON -
70RME LANGMUIR (1978).
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EI

C d 10 ppm
£ SO4 100 PT*

«1

8 pH

FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS COMPLEXOS URANOSOH EM FUNÇXO DO pH
PARA ALGUMAS CONCENTRAÇÕES TÍPICAS DE RADICAIS EU ÁGUA SUBTERRA
NEA A ü5 »C. SEGUNDO LÀNGMUIR 11978).

O U* , quase sempre encontrado na forma do rj»

dical uranila UO- *, tem raio iônico 0,80 A e potencial iôni

co 7 (ROLLER & LANGE 1972, citados em OSMOND * COWART,

1976), . Os compostos de V são mais móveis que os de U* tâ0

vido o maior potencial iônico (GOLDSCHMIDT, 1S54 , citado em

GABELMAN, 1977) .

Alem de IK>2 , os complexos significantes de

hidrõxi-roranila nas águas naturais são U020H
4
t (UQ2) ̂ O H ) ^ * e

(UO2)3(OH)^ ; suas importâncias relativas variam de acordo

com o teor de urânio dissolvido e temperatura (figuras 6 e 7).

2* *0 campo de estabilidade do ÜO2 e bem mais amplo que o do

U e U (como UO^ ) , o que pode ser visualizado num dia,

grama Eh - pH (figura 8)« Nas águas naturais, os principais
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IO"8 M

FIGURA 6 - DISTRIBUIÇÃO DE COMPLEXOS HIDRÓXI-URANILA EM ÁGUA A
25 • C , PARA X U = Í O ^ M. SEGUNDO LANGMUIR ( 1 9 7 8 ) .

IV « HT6 M

I

í
I

FIGURA 7 - DISTRIBUIÇÃO DJS COMPLEXOS HIDRÓXI-URANILA EM ÁGUA A
25 # C f PAKA XU = I O " 6 M. CONFORME LAHOIÍÜIR ( 1 9 7 8 ) .
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FIQURA 8 - DIA0RA1ÍA Eh-pH MOSTRANDO A IMPORTÂNCIA RELATIVA

DAS VAlAlClAS * 4 , +5 e +6 DO URÂNIO, A 25 »C E PARA £U =

1 0 " 6 V. SEOUNDO LANOKÜIR ( 1 9 7 8 ) .
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complexos de uranila são fornados con o flúor (em condições

ácidas), fosfato (en condições quase neutras) e carbonato(em

condições alcalinas), havendo contribuições em menor grau do

sulfato e cloro Cfi£ura_9).

pir

FlQURA 9 - DISTRIBUIÇÃO DE COMPLEXOS UKANILA EM FUNÇXO DC pH,
PARA ALGUMAS CONCENTRAÇÕES TÍPICAS DE RADICAIS NAS ÁGUAS SUB-
TERRÂNEAS DO RIO WIND, A 25 #C. PCO2 = IO"

2»5 atm, IF = 0,3
ppm, IC1 = 10 ppm, £aO4 = 100 ppm, EKty =0,1 ppm, Z SÍO2 =
30 ppm. CONFORME LANGMUIR (1978).

A transição de U para U tem um potencial de

oxi-redução compreendido no intervalo normal dos ambientes geo

lógicos (KRAUSKOPF, 1972) :

U*4 • 2H2Ó w\* • 4H* • 2ê E°- • 0,33 Volts (13)
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O principal controle da solubilidade de urâ

nio esta em seu potencial de oxidaçao. Ele é relativa

«ente solúvel como UO ou um dos seus complexos e pre

cipita nas águas subterrâneas sofrendo redução para IK>2

ou UjOg . Sua redução 5 acompanhada da oxidaçao de outros

elementos como ferro e enxofre (LANGMUIR, 1978) :

4[UO2(CO3)3
4"]* HS" • 1SH* - 41K)2 • SoJ" • 12CO2, *+ 8H20

(14)

• 2Fe2* • 3H20 • ÜO2+ 2Fe(OH)3 • 3CO2, . (IS)

Num diagrama Eh - pH (figura 10) pode-se no

tar o campo de estabilidade da uraninita e a importância

dos complexos de carbonato de uranila , que aumentam a

solubilidade e mobilidade do urânio nas águas subterrâneas.

A concentração de urânio nessas águas pode ser alta (maior

que 10 ppb) em zonas oxidantes de recarga, ou baixa (menor

que 0,1 ppb) além da interface oxidação-redução , onde

Eh « 0 Volt (CHATAM et •!., 1911) .
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1.0 .

10 12 pR

FIGURA 10 - DIAGRAMA 2h-pH DO 3I3??i::A U-02-C02-IT20 A 2^Z, ?/«-
HA PCO2 * io" 2 ATi-i. os coiiTOHiios PARA A 3A:TI:!I:A :^O D^^na
DOS PüHA UMA 30LTJÇ7*0 C0II23ITD0 C,2»f ppn D3 R;DI

DISSOLVIDOS. 3I5Gin)O L.-ÜGiniH ( 1 9 7 8 ) .
: D7,

2.5 - O RadÔnio-222

Nas três séries de decaimento radioativo aparecem
« 222 M

isótopos de radônio: Rn («cia-vida de 3,82 dias) na série do
2 3 8U, 2 W R n (meia-vida de 3,92 segundos) na série do 2 3 SU e 220Rn

232

(meia-vida de 54,5 segundos) na série do Th.
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O radônio, como gls inerte, não forna compos-

tos químicos e pode ser detetado pelas propriedades radioati-

vas que possui, tanto por seu decaimento com emissão de pair

tfculas alfa de energia bem definida,quanto pelos seus produ-

tos de decaimento , que são sólidos de meia-vida curta (PEREĴ

RA, 1977) .

Quando se forma no retleuIo cristalino do mine

ral , o átomo de radônio localiza-se em posições cristalográ

ficas favoráveis a sua remoção e transporte por processos de

difusão ou arraste no meio aquoso (TANNER, 1964 , citado em

PEREIRA, 1977) . Como a água dissolve grandes volumes de pa

ses, a sua radioatividade existe em função dos isõtopos de ra

dônio.

Dentre os isótopos de radônio conhecidos, o
222

Rn é o que apresenta meia-vida mais longa, que lhe per

mite migrar maiores distancias a partir de sua origem, sendo

o nuclídeo que melhor caracteriza a radioatividade nas ã-

guas . Sua distribuição na natureza esta diretamente relacio-
226nada com seu antecessor imediato, o Ra (meia-vida de 1622

anos). 0 equilíbrio entre esses isõtopos ê estabelecido em

cerca de 25 dias (figura 11).
222 -A incorporação de Rn na água ocorre quan

226do esta atravessa uma zona portadora de Ra, com ou sem pre
* 222

sença de urânio e também quando o Rn emanado por esta zo

na atinge um lençol localizado dentro do alcance de difusão

do gás *
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Os principais fatores relacionados com o teor

de radônio nas Sguas são: a litologia da zona percorrida por

elas, o estado geoquínico do neio, a extensão da superfície

de contato entre as rochas e as águas, a pressão, a tempera

tura e o tempo de trânsito das ãguas desde o sub-solo até o

local de afluência . Em menor grau, também afetam o teor, o

pH e o potencial de oxido-redução (SAMPA, 1978) .

2 . 6 - 0 Urânio - 234

0 urânio natural é uma mistura de três isôtopos,
2 3 8U, 2 3 5U e Ut indistingufveis quanto ao comportamento quí

mico. No equilíbrio radioativo, as proporções relativas dos

isotopos 2 3 8U f
 2 3 5ü e 2 3 4Ü em uma mistura são 99,281, 0,721

e 0,00541 respectivamente (COKART * OSMOND, 1974) .

2340 U tem abundância média na crosta de 2 a

3 x 10 t e sua existência foi demonstrada por McCOY & ROSS

(1907), citados em CHERDYNTSEV (1969), que na época chamaram

no de U(II).

0 ü é radiogênico e aparece na série do ü

apôs o decaimento de dois nuclídeos de meia-vida insignifican

tes na escala de tempo geológico, isto é, o Th (24,1 dias)

e o Pa (1,18 minutos) (figura 12), A tabela 3 apresenta

as quantidades e atividades dos produtos de decaimento nu

ma amostra de lg de urinio, de abundância normal,em equilí-

brio radioativo secular com seus "filhos".
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DIAS

opf.
FIGURA 11 - O EQUILÍBRIO RADIOATIVO ENTRE O Ra E SEU "FI-

IHO" 222Rn. CONFORME SAMPA (1978).

NUCLfDEO

2 3 8U

234Th

234Pa
2 3 4u

CONTEÚDO

(g)

0,9928

lf4xl0~
n

4t7xlO"
17

5.4x10"5

ATIVIDADE (dpm)

ALFA BETA

734,600

734.600

734,600

734.600

Tabela 3 - Quantidade e atividade dos produtos de

decaimento eu lg de urânio em equilíbrio.

Segundo ROSHOLT et ai. (1963).
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140 U 2 144
WteHO PB HftuTwOWS (W)

146

FIGURA 12 - A PRIMEIRA PARTE DA SÉRIE DE DECAIMENTO DO URÂNIO

Un+2). A M1IA-VIDA COMBINADA DOS NUCtÍDEOS ENTRE 2 3 8U E

t MHfOR QUE 25 DIAS. CONFORME COWAPT & OSMOND (1977).
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Alem de sua formação durante o decaimento beta

do 254Pa na série do urânio, o 2 3 4U pode resultar do decai^

mento alfa do 238Pu ffigura 13) ; entretanto, até o momento,

não se tem registrado ocorrências desse isótopo na natureza.

1,10

4,18 Mr?

0,100**
0

ot

5,495 Me?

FIGURA 13 - ESQUEMAS DE DECAIMENTO DO 2 3 8Ü E 238Pu, COM A FOR-
MAÇXO DE 2 5 4U. CONFORME CHERDTNTSEV (1969).

O ü, ao emitir partículas a , deixa o nú

cleo em dois estados excitados: 51,5 KeV, cuja probabilida-

de de transição é 281 e 174 KeV, com probabilidade de tran

sição de 0,3t ffigura 14).

Em sistemas fechados, não sujeitos a processos

de inteaperismo, a condição de equilíbrio radioativo secular

ê estabelecida para o U e o U. Pela expressão (10)

pode-se escrever:
X238n238 " A234n234 <16>
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FIQÜRA 14 - ESQUEMA DE DECAIMENTO ALFA DO
DYNTSEV (1969).

J. SEGUNDO CHER -

238

onde o índice 238 refere-se ao isôtopo U e o índi-

ce 234 ao isótopo 2 3 4U.

No presente trabalho, denominaremos razão de

atividade alfa RA a razão entre as atividades A dos isõtopos

de urânio de massas 234 e 238, respectivamente:
A

RA '234
^238

(17)

Aplicando a expressão (16) em (17) obtém-se

que RA • 1,00 nos sistemas fechados em equilíbrio secular .

Como X238 << *234
( P o d e" s e determinar o tempo para o U a

tingir o equilíbrio radioativo com o U, por intermédio

da equação (7) modificada:

t - - - L - ín(l - w
234 , 2 3 4) (18)

n238 *238
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No equilíbrio (RA * 1,00), essa equação não a

presents solução. Entretanto, considera-se a razão entre os dois

isótopos como sendo 0,99, o que a simplifica para:

t - i±£! (19)
X234

Pela substituição do valor de *2$A c<>nclui-se que

nun sistema fechado com idade mínima de 1 milhão de anos foi

estabelecido o equilíbrio radioativo secular entre o U e o
238

U. Mesmo em sistemas abertos, desvios significantes na RA

nio são esperados devido a pequena diferença de massa entre os

dois isõtopos (1,71) e ás curtas meias-vidas dos dois "fi

lhos" intermediários (OSMOND & COWART, 1976) . Entretanto ,

os resultados obtidos por vários pesquisadores não confirma-
ram isto, tendo sido registradas extremas variações nas abun

dincias de 2 3 4U e 238Ü, coi

co entre eles (RA f 1,00).

dâncias de U e U, conduzindo ao fracionamento isotópj_

2.6.1 - 0 Desequilíbrio entre 2 3 4U e 2 3 8U

234Desde a descoberta da anomalia natural de U

em relação a " ° U por CHERDYNTSEV et ai. (1955) .muitos tra

balhos tem registrado valores de RA que vão de 0,5 a 15, tan

to em sólidos quanto líquidos. Os resultados de alguns desses

trabalhos estio sumarizados na tabela 4 .
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nicos

águas marinhas superficiais

e profundas a norte do Ocea

no Pacífico

águas superficiais do Rio

Amazonas (Brasil)

águas superficiais do Rio

Mississippi (USA)

águas subterrâneas da Fl£

rida (USA)

sedimentos de rios a leste

e sudoeste dos Estados Uni,

dos

água intersticial da região
equatorial do Oceano Facífi
co a 4178m de profundidade"

RA*S ENCONTRADAS

2,3

1,14

0,92 - 1,17

1,08 - 1,17

1,28 - 1,97

0,78 - 1,45

1,09

1,1

1»31

0,69 - 1,02

0,83 - 1,28

1,19

TaV«la t (cent.)



K30KISX& (1974)

CO.7ABT * OSMOND

(1974)

WABSHAL

YAHOÜ (1974)

KBOJSTEW et al«

(1975)

GOWABT & OSMOND

(1977)

GOMES (1978)

COWABT (1980)

CHATAM eti alV(1981)

CHATAM et ai;(l98l)

0

águas subterrâneas do aquífe

ro arenítieo Trinity, Texas

(USA)

águas subterrâneas do aquífe,

ro arenítieo Carrizo, Texas

(USA)

ngî fMi subterrâneas a. norte

de Israel

águas subterrâneas de 2000m

ds trrofundlâoflp e m Balmouvn

de campos de óleo a norte

de Jerusalém(Israel)

águas subterrâneas do aqui

fera arenítieo Carrizo e

de aqüíferos associados com

mineralização8 de urânio ,

no Texas (USA)

águas subterrâneas do aqui

fero calcário Bambuí, Bahia

(Brasil)

águas subterrâneas do. aqtu

fero carbonático Edwards,

Texas (USA)

águas subterrâneas do aqui

fero arenítieo do Rio

Powder, Wyoming (USA)

águas subterrâneas do aqu£

fero arenítieo Oakville ,

Texas (USA)*

0,92 - 12,25

0,5* - 9,02

1,04 - 2,81

8^6 - 10,1

0,56 - 9,02

1,75 - io;58

0,79 - 2,6tT

1,0- *4,0

0,2 - 4,0

O 1 A 0 1 Ç*>

Tabela 4 - Desequilíbrios entre U e U obser adoa por vários
pesquisadores.
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KAUFMAN et ai. (1969) atribuíram os baixos va

lores de RA encontrados eu aqüífero calcário da Flôrida(USA)

a una possível carência de água no aqüífero durante o Pieis

toceno, devido o abaixamento do nível do mar naquela época ;
— 234posteriormente, teria havido remoção de U com o início de

grandes fluxos de água subterrânea , ficando o aqüífero defi

ciente nesse isõtopo na época atual.

KRONFELD et ai. (1975) interpretaram os valo

res altos na razão de atividade U/ U em salmoura de

campos de óleo a uma combinação do recuo alfa do Th (des_

crito no item seguinte) e do longo tempo de residência da

água nos poços estudados.

KRONFELD & ADAMS (1974), a partir dos dados

de RA, avaliaram o padrão geral de circulação de águas

subterrâneas no aqüífero arenítico Trinity no Texas (USA).ob-

servando uma leve tendência de decréscimo na concentração de

urânio com o aumento na RA.

WARKSHAL * YA1ON (1974), constataram que a RA

aumentava radialmente para fora da area identificada como zona

de recarga das águas subterrâneas ao norte de Israel,atribuin

do isto as mais novas aberturas devido as recentes ativid£

des tectônicas ou efeitos do clima.

COWART * OSMOND (1974) observar, n que as

águas próximas dos afloramentos na zona de recarga do aquíf£

TO arenítico Carrizo no Texas (USA) apresentavam concentra

çôes altas de, urânio c baixas RA's. Nas regiões mais pro fun

das, possuíam baixas concentrações de urânio e valores eleva

dos de RA. o efeito foi atribuído a passagem



da Sgua de uma zona oxidante para uma redutora, com a forma

çio de frentes de concentração de urânio que agiriam como

fontes de enriquecimento de U e seriara responsáveis pela

baixa concentração de urânio na água. Com a penetração da

água nas TegiÕes ainda mais profundas, observaram decrejs

cimo na RA, atribuindo-o ao decaimento do V.

OSMOND et ai. (1968) sugeriram que a RA e a

concentração de urânio poderiam ser usadas como propriedades

conservatives. As águas naturais seriam consideradas um sis_

tena de diluição isotõpica, no qual as variações na RA ocor_

reriam apenas quando o urânio fosse adicionado ao sistema, a

través de lixiviação das rochas circundantes ou por mistura

com outras águas contendo urânio; estando o urânio em solu

çio, sua razão de atividade não seria afetada por diluiçlo,

precipitação ou mudanças no estado químico. Se uma ãgua 1 se

misturasse com uma água 2 para produzir uma água 3 ( cada

uma com seu teor de urânio dissovido), as seguintes relações

seriam validas:

Vl * V2 " V3

(20)
• M2A2 - M3A3

Ml " C1V1

onde V é o volume de ãgua em litros, M é a quantidade de

urânio em microgramas, Ç e a concentração de urânio em mi

crogra»as/litro e A é a razSo de atividade 2 3 4U/ 2 3 8U. O

rearranjo dessas expressões possibilita calcular os volumes
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relativos da mistura de duas águas quando os valores de C e A

paral, 2 e 3 são conhecidos e torna possível deduzir a quan

tidade de urinio e de água 2 adicionada a uma água inicial 1

para produzir uma água resultante 3.

OSMOND et ai. (1974) apontaram que a combina

çio da RA com outras propriedades conservatives da água pode

ria ser usada no balanceamento de massas ou equações de

continuidade para calcular proporções de membros que contri

DUMB mara a mistura de águas. Propuseram a construção do grl

fico RA x inverso da concentração de urânio, sendo as rela

ções observadas em duas dimensões para dois ou três membros,

resultando numa variaçio linear no caso de dois membros (fi

cura 151» £ 120

1 2
BfTCRSO DA CONCENTRAÇÃO PE

FIGURA 15 - MODELO PARA DEDUÇÃO DE PROPORÇÕES DE MISTURA.
1,2,5 - ÁGUAS QUE SE MISTURAM: M - ÁGUA RESULTANTE; T- ÁGUA
RESULTANTE PARA MISTURA DE IGUAIS VOLUMES.
CONFORME OSMOND et ai. (1974).

OSMOND et «1. (1974), citados em GOMES (1978),

comentaram que quando o comportamento do urânio ou da RA não

i conservative, torna-se difícil distinguir as relações de
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•istura das tendências evolucionãrias do aqüífero. Nessas ten
234

dências incluiriam-se processos como o aumento do U de

vido o recuo alfa do Th, a diminuição de U por decai_

•ento de seu excesso , a diluição por água fresca introduzi-

da no sistema, a precipitação de urânio, a concentração de

sais por evapo-transpiração e a lixiviação do urânio com dj[

ferentes conposições isotopicas (figura 16). Se RA j* 1,00, o

234
excesso ou deficiência de U variaria de acordo com sua

neia-vida de 250 mil anos e as águas confinadas acumulariam

23*U por processos de recuo alfa. A diluição ou precipitação

não provocariam mudanças na RA e a lixiviação de urânio da

rocha circundante causaria mudanças tanto cm sua concentração

quanto na RA.

Enriquecimento 3e
U-214 por proces-
8O0 de recuo

2 T *
DIVERSO DA CONCHTTRAÇXO DE

FIGURA 16 - 1Í0DELO ILUSTRANDO ALGUMAS POSSÍVEIS TENDÊNCIAS EVO
LÜCioTOlAS DAS VARIAÇÕES ISOTOPICAS DE URÂNIO EM ÁGUAS SUSTES
RÂNEAS, m UM OHÁ*FICO' DE RECÍPROCO DA CONCENTRAÇÃO x HAZjO DE~
ATIVIDADE U-?34/U-?^8 . SKGUMDO OSMOND & COWART ( 1 9 7 6 ) .
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OSMOND « COh'ART (1^75) apresentaram dois mode?

los para o fracionamento isotôpico de urânio nas águas subter-

râneas de regiões de estratos permeáveis e impermeáveis.No pri

meiro, •* estratos impermeáveis ou terrenos montanhosos (figu-

ra 17) fazem com que os regimes das águas subterrâneas sejam

superficiais e oxidantes. Lixiviação e processo de recuo alfa

' Estrato
larpermeáVel

*/?ua aul
superf:

Baira
Cone.

Média a

Baixa RAJ

a Métfje
de Urânio

a l t a RA

FIGURA 17 - MODELO PARA 0 FRACIONAMENTO I5CTÔFICC DE URÂNIO
REGIÕES DE ESTRATOS IMPERMEÁVEIS. SEGUNDO OSMOND » CCWART
(1976).

resultariam era concentração média a baixa de urânio dissolvido

e alta RA, ao passo que as partículas de solo e sedimentos £

rodidej teriam RA menor que 1,00. No segundo, nas regiões de

rochas permeáveis ou zonas de recarga de aqüíferos (figu
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ra 18) a infiltraçlo se torna importante e o urânio, lixiviado

dos regimes superficiais (oxidados) pela água subterrânea que

penetra o substrato, acumula-se nas zonas profundas (redutoras).

Alta cone. U
Bai.ca RA

RED'

Muito baixa cone* U
Muito alta RA

FIGURA 18 - MODELO PARA 0 FRACIOKAKENTO ISOTÕriCO DE URÂNIO Ef.í
REGIÕES DE ESTRATOS PERMEÁVEIS SEGUNDO OSMOND & COWART (1976).

Ao penetrar maiores profundidades, a água apresentaria concen-

tração baixa de urânio e alta RA .devido ao recuo alfa do U

gerado pelas camadas de urânio nestas zonas. As zonas de aeu

muiação de urânio teriam baixas RA e as águas não profundas que

escapam S superfície conteriam urânio em altas concentrações e

baixas RA's.

"OSMOND • COWART (1976) caracterizaram os siste-

mas de ãguas subterrâneas em termos de b x RA (se ü é a con-
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concentração de U, b é o "excesso de U" em equivalen

238
tes de U, isto é, b « RA . U). Ilustrando b e RA par»

vários aqüíferos (figura 19) apontaram que o setor superior

esquerdo da figura corresponde a lixiviação com baixas RA's

(caracteriza aqüíferos com barreiras redutoras), o setor inferior

direito reflete lixiviação ou recuo a a altas RA's (caracte-

riza aqüíferos oxidantes), o setor inferior esquerdo corres-

ponde a baixos excessos de U (caracteriza ãguas reduzidas

como em sistemas geotermais) e o setor superior direito r£

flete altos excessos de

lizados),

234U (caracteriza aqüíferos minera

.o
Pi

N

SI

i
I

10.0

1.0

0.1

0.01

0.001

BA REIRA"
REWTORA

MIN BALIZA JO

1

_L

OXIDA JO

0 0,5 LO 15 20
RAZXO DE ATIVIDADE U-234/U-238

FIGURA 19 - CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
EM TERMOS DE "EXCESSO DE U" E RA7X0 DE ATIVIDADE U/ U.

CONFORME OSldCÍID (1976).
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COWART (1974) , citado em COWART * OSMOND

(1977), sugeriu um sistema de configurações de precipita-

çio de urânio num aqüífero confinado tipo arenítico. Em to

dos os casos a água subterrânea flui de um regime oxidado

para um redutor, após passar por uma barreira redutora que

ocasiona acumulação de urânio em suas vizinhanças. No pri

meiro caso (figura 20-a). a barreira redutora ê anterior a

zona de acumulação de urânio e a água, apôs passar por essa

zona, tem baixa concentração de urânio e alta RA. No segun-

do caso (figura 20-b), a barreira redutora coincide com a zo

na de acumulação de urânio e a precipitação dos isõtopos de

urânio não e preferencial, ocorrendo um pequeno acréscimo

na RA da ãgua que circula por essa zona. No terceiro caso(fi-

gura 20-c). a barreira redutora ê posterior a zona de acumu

lação de urânio, que está em ambiente oxidante. 0 urânio ê

dissolvido, transportado à barreira redutora e reprecipitado,

tende a água que circula por essa zona um valor moderado de

RA.

FIGURA 20*0
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i . i zS Dlrtçio d* flax?
~~^ te água «obterra

FIGURA 20 - INDICAÇHE^ ISOTÓPICAS DE ACUMULAÇÕES DE URÂNIO EM
UM AQÜÍFERO TIPO ARENÍTICO;

« - BARREIRA REDUTCORA ANTERIOR X ZONA DE ACUMULACSO DEJJRÃNIO
- BARREIRA SEDUTORA COINCIDENTE COK 2CNA DE ACÜMULAÇÍO DE U-

" RÂNIO
í - BARREIRA REDUTORA PCSTERIOR X ZCNA DE ACmiULAÇÍO DE URÂNIO
SEGUNDO OSMOND * COWART (1976).

COWART i OSMOND (1980), citados em CHATAM et

•1. (1981) , propuseram que a composição isotópica de urânio

poderia ser aplicada 2 exploração geoquímica de minérios

de urânio. Para eles, gráficos RA x concentração de urânio

total caracterizariam unicamente as águas subterrâneas nas

proximidades de zonas de acumulação de urânio. Para a utili

zação do diagrama generalizado (figura 21) a concentração e

RA devem atuar como variáveis independentes, as amostras pre

cisam ser coletadas em ãrea potencialmente uranífera e a con



5.0

4.0

!s
«t.o

.8
I

ABAIXO
DA

ACUMULA

do m
\ Çio"

NORMAL
REDUZIDO

ACUMULAÇÃO SM
FORMAÇÃO

NORMAL

OXIDADO
ACUMULAÇÃO
ESTÁVEL

ACUMULAÇlO EM DISPERSO

20 -1 10 1 0 c IO'
Concentração de urânio (ppb)

FIGURA 21 - MODELO GENERALIZADO DE OSMOND & COWART (1980)
PARA VARIAÇÕES NA CONCENTRAÇÃO TCTAL DE URÂNIO (ppb) x RAZÃO
DE ATIVIDADE U-234/U-238. SEGUNDO CHATAM et ai. (1981).

centraçio de urânio dissolvido nas zonas de acumulação de mi

nérios de urânio (estáveis e em formação) deve exceder 1

ppb.

CHATAM et ai. (1981) aplicaram â prospecção geo

química de urânio o modelo ilustrado na figura 21 .não en

contrando boa correlação com os dados experimentais, pois ,

apesar da fundamentação teórica do modelo, os sistemas natu-

rais são extremamente complexos. Em suas análises também
#

nio foram encontradas correlações significantes entre RA e
os radicais aniônicos presentes nas águas estudadas.
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Nas descrições efetuadas, enfatizaram-se as a

234 2 3 8

piicaçoes dos dados de desequilíbrio entre U e U aos

sistemas de aqüíferos, não se descrevendo com mais detalhes

interpretações da RA para fins geocronolôgicos ou aplicações

para outras finalidades, em virtude dos interesses imediatos

do presente trabalho.

2.6.2 - Mecanismos do Fracionamento Isotopico de Urânio

Vários mecanismos interpretativos do fraciona

mento isotopico de urânio tem sido apontados por diferentes

pesquisadores ,

Ao interpretar o fracionamento isotopico obsei;

vado em minerais secundários de urânio, CHALOV (1959) suge

234
riu que o U torna-se fracamente ligado nos retículos

cristalinos dos minerais e oxida-se mais facilmente. 0

234
U passa do estado tetra para hexavalente, solubilizando-

-se prontamente nas soluções circulantes.

ROSHOLT et ai. (1963) estudaram o fracionamento

isotopico em "minérios negros" não oxidados de urinio e atri

buiram a lixiviação preferencial de U eu relação a U

• uma combinação de vários fatores. 0 efeito do recuo devido

a emissão de uma partícula « e as afinidades químicas dife
? XA

rentes entre o urânio e os filhos intermediários, Th e

Pa, facilitariam o rompimento das ligações químicas do

U. A produção de U no estado hexavalente ocorreria de
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pois da liberação de elétrons por parte do núcleo decaído e,

exceto cm ambientes altamente redutores, a forma hexavalente

de UO* * seria atingida antes que os átomos de U pu

dessem retornar ao estado original U predominante nas amos

trás estudadas.

Para DOOLEY et ai. (1966) o 2 3 4U se deslocaria al_

guns mtcrons no retfcuIo cristalino, por ocasião do decaimen
238 »

to de U, tendo em vista uma ação de recuo similar à do

processo Szilard-Chalmers (Apêndice B). A energia do recuo

por este processo seria de 70 KeV, muito maior que a neces_

sária para ionizar o urânio (4 eV) ou para romper sua ligji

ção química (10 eV). 0 núcleo recuado permaneceria monentaneji

mente em estado químico descombinado, como uma partícula cajr

regada no retículo mineral ou em uma microfissura além do

contorno do cristal. A recombinação química do tJ favore

ctria o estado oxidado (principalmente como UO, *) desde

que o ambiente não fosse altamente redutor. 0 recuo durante

uma emissão beta seria improvável, pela pequena energia, mas

sa e carga das partículas 6 (a energia de recuo e menor que

1 eV). Ao pereolarem a fase sólida, as soluções lixivian
234

tes transportariam preferencialmente o U em estado oxidado,
ao invés do 2 3 8U e 235U.

CHERDYNTSEV (1969) discutiu o problema deste fra

cionamento em minerais de urânio e seus extratos li

xiviados. Nos minerais de urânio, o átomo recuado ocuparia o
238lugar de um átomo de U no retículo e, na lixiviação, am

bos os isõtopos passariam para a solução nas mesmas propor

ções (RA • 1). Em minerais não uraníferos, o átomo recuado se
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localizaria numa parte do mineral em que os átomos vizinhos

não são de urânio, tendendo a migrar para zonas de desloca

•ento, onde seria mais facilmente lixiviado que o U

(RA > 1 ) . Na ãgua, uma RA > 1 informaria que ela circulou

em rochas com urânio em estado espalhado, ao passo que uma

RA • 1 apontaria circulação em zonas com minerais de urânio.

Todos esses autores discutiram o mecanismo do fra

cionamento de U em relação a U, com base na nature-

za físico-química do recuo alfa nos retículos minerais.Em ex

perimentos de laboratório, CHALOV & fíERKULOVA (1969), ei

tados em KIGOSHI (1971), lixiviaram minerais de rochas ígneas,

encontrando para as soluções valores de RA no máximo igual a

1,3 . Esses resultados levaram KIGOSHi (1971) a estabelecer

que, na natureza, o processo responsável por um estado de

desequilíbrio entre U e U com RA tão alta como 3 ou

4, requer outros mecanismos além da dissolução seletiva de

átomos de U recuados.

KIGOSHI (1971) observou o acréscimo de 2 3 4Th na

fase líquida de um sistema consistindo de 50g de zireão fi

namente pulverizado (ü • 360 ppm e Th - 131 ppm) e solução

de ácido nítrico diluído ou carbonato de sódio (tabela 5 ). A

quantidade de urânio lixiviado dependeu da natureza da solu

ção e do tempo de acumulação, ao passo que as razões de a ti

imem
234.,

vidade U/ U e Th/ U permaneceram praticamente

Th

constantes (1,2 e 0,8 respectivamente). 0 excesso de

dissolvido em solução dependeu da densidade e conteúdo de

urânio n0 silicato, do tempo de residência da fase

líquida em contato com a superfície do silicato e indepen



COMPOSIÇÃO DA FASE

LÍQUIDA.

0.1N HNOj

0, 2N HNO3

0.1N ILNOj

0.02N HN03

0,2t ^a2
CO3

TEMPO DE ACUMU

LAÇJtO (DIAS)

12,2

5.8

38,4

15,7

25,8

NUCLTDEOS DISSOLVIDOS (dpm)

2 3 8u

5,5 * 0,2

4,2 ! 0,1

7,9 t 0,1

1,86 í 0,06

3,3 * 0,1

234U

6,8 - 0,2

5.0 1 0,1

9,1 t 0,1

2,16 ! 0,06

3,7 ! 0,1

232Th

1,6 t 0,2

1,50 i 0,05

1,77 í 0,06

0,54 1 0,03

0,97 í 0,08

230Th

5,7 * 0,2

4,5 í 0,1

8,1 í 0,1

1,65 ! 0,05

3,11 - 0,15

234Th

9.7 • 7

50 í 3

216 * 6

109 ! S

158 í 12

Tabela S - Teores de nuclídeos dissolvidos na fase líquida da suspensão de 50 g de zircão pulverizai

do. Segundo KIGOSHI (1971).
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deu da natureza da solução. Este excesso foi atribuído ao re

cuo a do Th, resultando em sua expulsão através da interfa-

ce solido-líquido e não a efeitos químicos (figura 22); ele

poderia enriquecer em U as soluções vizinhas aos grãos dos

minerais de urânio, por decaimentos posteriores do Th,in

dependente de qualquer processo de lixiviação.

recuado,
retido nos poros

FIOURA 22 - MODELU DE tlOOSHI (±y71) DO MECANISMO DE DESBQUI -
LÍBRIO HITRE 2'8U E 2'4U: 0 NÚCLEO RECUADO I? RETIDO NO MATERIAL
BJTERGRANULAR. SEGUNDO FLEISCHER * RAABE (1978).

Assumindo que os átomos recuados permaneciam na

solução intergranular, KIGOSHI (1971) estimou a quantidade acu

mulada A de átomos de Th em solução, apôs um tempo t.usan

do a expressão:
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A» - L S u p X8 [ l - exp ( - X 4 . t ) ] / X4
4

C 21)

Nessa equação L é a distância de recuo do

Th no silicato, j> e a área da superfície dos grãos de sili-

cato em contato com a água, u é o número de átomos de " U em

lg de silicato, p é s densidade do silicato, Ag ê a constante

de decaimento do U e 1. é a constante de decaimento do

Th. Os valores observados corresponderam com razoável pre-

cisão aos preditos pela relação teórica, conforme mostra a fi-

gura 23

200

!

100

. . . I

10 20 90
DE ACUMITLACXO (DIAS)

40

FIGURA 23 - "QUANTIDADE DE 2 5 4 T h ACUMULADA NA FASE LÍCUIDA DE

SOLUÇXO CCNT2?.fD0 ZIRCÍO FIÍJAMENTE PULVERIZADO, SEGUNDO KIGCSHI

( 1 9 7 1 ) .
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Outra proposição de KIGOSHI (1971) para inter- -

pretar o desequilíbrio entre U e U, baseou-se na possibi

1idade de presença de traços de recuo alfa que interceptariam

as superfícies dos grios. Esses traços forneceriam trajetórias

de difusão que permitiriam a mobilidade do U até a superfí

cie do grio, onde estaria acessível ã água que penetrasse nos

espaços dos poros (figura 24).

254IT recuado

FIGURA 24 - MODELO DE KIGOSHI (1971) DO MECANISMO DE DESECUILÍ -
BRIO ENTRE 2^8U E 2'*U: O NÚCLEO RECUA NO GRSC ADJACENTE DO QUAL
EfCAPA POR DIFUSÃO AO LONGO DA TRAJETÓRIA PHODU2IDA. SEGUNDO
FLEISCHER * BAABE (1978).

Considerando principalmente os mecanismos de

lixiviação e recuo a em sistemas de fina granulação, OSMOND

& COWART (1976) apresentaram de maneira esquemãtica os vários

processos de interação entre os primeiros isõtopos da série do

urânio e o aqüífero (figura 25).0 U dissolvido é sempre um

2
produto lixiviado, enquanto que o U dissolvido pode ser

234
um produto de lixiviação ou de recuo do Th. Absorção e

precipitação'afetam identicamente 234U e 2 3 8U # embora a lixi-

- 234
viaçao possa dissolver preferencialmente o U.



recuo alfa

Processos
absorção Remoção

D«eaÍB*nto
Fadloatiro

FIGURA 25 - ÍJODELO ILUSTRATIVO DOS VA*RIOS FROCLSSOC OUE OCCR-
REN! NO SISTEMA AQUÍFERO-URÂNIO. SEGUNDO OSMOND « CCWART 11976),

Evidência adicional ao modelo proposto por

KIGOSHI, ilustrado na figura 22 , foi fornecida por FLEISCHER



* RAABE (1978) ao empregarem detetor de quartzo de alta pu -

reza, mantido no vácuo, e microesferas de PuO2 de diferentes

atividades, posicionadas a 0,45mm do detetor. O detetor coleta

va os núcleos de U ejetados do decaimento de Pu e átomos

de Pu "carregados" pelos núcleos que sofriam recuo. A tecni

ca de traços de fissio foi utilizada para determinar o número

n de átomos de U recuados e o número m de átomos de Pu
- 235ejetados para cada átomo de U recuado (tabela 6). Os resu^

tados mostraram que os núcleos que recuam são ejetados para o

vácuo e, nos sistemas naturais, se os grãos de cristais nas

rochas são circundados por líquido, o núcleo recuado se dirigi

ria para o líquido, adquirindo mobilidade. A analogia com os

sistemas naturais e possível pois o Pu possui parâmetros
2»o 215

físicos semelhantes ao do U e seu filho, o * U, tem o mes
mo comportamento químico que o do ' U e II.

DETETOR

NÚMERO

6

2-3

*

TEMPO DE EX

POSIÇÃO (s)

6,27 x IO4

5,79 x IO4

5,75 x IO4

ÁTOMOS 2 3 5U RE-

CUADOS (n)

3,58 x IO7

3,30 x IO7

3,27 x IO7

/TOMOS 2 3 9 P U POR

ÁTOMO 2 3 5 U RECUA

DO (m)

-0,10 ± 0,16

-0,04 • 0,17

0,72 ± 0,34

Tabela 6 - Resultados experimentais para microesferas de PuO-,

Segundo FLEISCHER & S/.ABS (1978).



FLEISCHER (19f">) apresentou o modelo mais recen
234 238te interpretativo do fracionamento entre ü e U. Ele im

plantou núcleos de U em vários minerais naturais, empregan-

do uma película de PuC^. Os átomos de l) recuados deixam tra
238ços similares aos produzidos pelo decaimento de U (figura

26-a). As amostras com os núcleos implantados firam separada-

mente expostas a diferentes soluções que podiam liberá-los -

(figura 26-b). Tanto o mineral quanto o resíduo seco da .solução

foram colocados nas* proximidades de um detetor de traços e ex

postos a neutrons termais para fissão dos núcleos de U(fi

gura 26-c). Os traços induzidos foram determinados para amos -

trás de quartzo natural implantadas com II durante um período

(a)

(b)

T"T"

Xtomoe
recuados

X
Película
na

'He

straa «inerr,is

Detetor

Resíduo seco
da aoluqao

235
FI1UBA 26 - TÉCNICA PARA IMPLANTAR U ST.! WINER AIS E TARA LOCA

LI7AR OS NÚCLEC: DET^IS D E TRATAI^IT^ ^CÍ! Í;T!ET7JS CPK 7P..'.k SCLU
Ç%0, SEGUNDO FLBISCHiT (1980 ) .
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de 28 dias e tratadas com soluções de diferentes concentrações

(figura 2T) . Os resultados indicaram que para as soluções pa£

saram altas taxas de átomos de U recuados, implantados em

amostras de quartzo natural, ortoclásio, muscovita e obsidiana

independendo da natureza da solução. Em condições naturais ,

- QUARTZO CMÊDIA = 375)

0 - 2 - 4 - 6 ! U > f - 6 - 4 -2 0
HC1 CONTROLE NaOH solução

log(normal.)
FIGURA 27 - TRAÇOS DE 2^5U IMPLANTADOS PARA QUARTZO (CÍTíCJLOS
ABERTOS) E SOLUÇÕES EXPOSTAS A QUARTZO (5EMI-CICLCS FECHADOS).
SEGUNDO FLEISCHÊK (1980).

núcleos de Th (que depois decairiam para " U) ejetados dos

grãos vizinhos dos minerais penetrariam nos grãos adjacentes -

produzindo trajetórias de recuo a . A passagem de soluções na

turais intergranulares removeria quimicamente o núcleo recuado

do local onde se posicionou (figura 28). 0 modelo seria válido

para at rochas em que o urânio esta presente nos minerais aces

sérios, estando seco o espaço intersticial durante o decaimen-

to do 2 3 8U.



55.

locel de **-
caiaento do

lioeraçao poa-

terior pela á-

FIGURA 28 - MODELO DE FLEISCHER (1980) DO MECANISMO DE DESE-
QUILÍBRIO ENTRE 2 5 8U E 2'4U: O NÚCLEO RECUA NC GRÃO ADJACENTE
DO QUAL Ê" REMOVIDO QUTMICAMENTE PELO LÍQUIDO INTEKGRANULAR.
SEGUNDO FLEISCHER * RAADE (1978).

Cada um destes mecanismos descritos contribui -

ria para a interpretação do fracionamento isotópico entre

2 3 4U e 238U, com o grau de contril

cada situação específica estudada.

234 238
U e U, com o grau de contribuição variando de acordo com
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3 - SITUAÇÃO GEOLflCICA DAS FONTES DE ACUAS DA PRATA (SP)

A cidade de Águas da Prata, conhecida por ser

uma estância hidromineral, situa-se no Estado de São Paulo, na

divisa con Minas Gerais. Localiza-se na borda ocidental do Pia

nalto de Poços de Caldas, considerado um dos maiores complexos

alcalinos do mundo.

Coletaram-se amostras de ãgua das principais fon

tes da cidade: Platina, Paiol, Villela, São Bento, Prata-Radioa

tiva, Prata-Nova, Boi, Vitória e Prata Antiga. No mapa geoló-

gico de BITTENCOURT e TALTASSE (1972) , conforme SZIKSZAY e

SAMPA (1982), estão localizadas as fontes amostradas e o con-

texto em que estão inseridas (figura 29).

A Fonte Platina surge de uma lente de fonolitos,

que aparece no fundo do vale de um pequeno córrego. A nascente

esta localizada na beira do córrego, sendo provável que a água

surja através de fratUTas verticais dentro do corpo do fonólito

(SZIKSZAY e TEISSEDRE, 1977) .

A Fonte Paiol localiza-se em um vale, no parque

de mesmo nome, a cerca de 3Km de Águas da Prata. FELICÍSSIMO

(1965) descreveu os trabalhos de perfuração executados no lo-

cal, em 1956, para aumentar a vazão inicial da nascente. Ao

todo, foram 9 perfurações que variaram de 24 a 146m de profun

didade. As rochas encontradas no parque foram tufos vulcâni -

cos, foiaftos e fonolitos.

A Fonte Villela emerge ao pé de um paredão de

arenito localizado no topo de escarpa a 180m acima do nível do

Rio Quartel. A ãgua surge nesse arenito, bastante silicifiça-

do, através de fraturas no sentido vertical e horizontal
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•vl

ESCALA

oooe
ooo

ALUVIAO

ARENITO

SILTITO-
ARGILITO
BRECHA VULCÂ-
NICA E TUFOS.

•TINGUAITO

FONÓLITO
/

| DlABÁSIO

FONTE
FALHA
FALHA INFERIDA
EST. DE RODAGEM

D E F E R R 0

~~\ CRISTALINO

FIGURA ?9 - ' MAPA GEOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE ÀGUAf! DA PRATA ( S P ) .

CONFORME BITT^TCOtfR? e TALTASTE ( 1 0 7 ? ) , CITADOS IV 5ZIKSZAY e

SAÍ.1PA ( 1 9 8 ? ) .
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(SZIKSZAY e TEISSEDRE, 1977) . A execução de furos verticais e

inclinados nas proximidades da nascente foi descrita por FRAYHA

(1957). 0 furo vertical de 61m de profundidade cortou os primei

ros 10m en material alterado constituído de argila ferrugino-

sa e arenito e atravessou um diabãsio de 10 a 59m, penetran

tio num corpo de fonólito nos últimos metros (figura 30). A

sondagem inclinada no pé do paredão cortou 10m de arenito e pe

netrou 70m no diabãsio , comprovando a superposição dos areni

tos sobre o diabãsio .

FIGURA 30 - FUROS DE SONDAGEM NAS PROXIMIDADES DA FONTE VILIE
LA, ÁGUAS DA PRATA ÍSP). SEGUNDO FRAYHA (1957).



A Fonte São Bento localiza-se a uma distância -

aproximada de 50 • da Fonte Vi l le la , surgindo das fraturas de

arenito s i l i c i f i cado .

A Fonte Prata-Radioativa localiza-se em um lu-

gar elevado, com a Sgua surgindo das fraturas de arenito s i l i *

ficado e recristalizado, em contato cora siltitos(SZIKSZAY c

SAMPA, 1982) .

A Fonte Prata-Nova localiza-se numa pequena pia

nície aluvionar dominada a nordeste por uma elevação de

diabãsio , consistindo de duas ou três pequenas perfurações

com profundidades de 15,90m (13,20m de diabãsio e 2,70m de fo

no'lito) (SZIKSZAY, 1981).

A Ponte do Boi nasce diretamente de paredão de

arenito, através de fraturas. Pertence ao mesmo arenito que da

Fonte Prata-Radioativa, localizando-se ao norte desta(SZIKSZAY

e TEISSEDRE, 1977) .

A Fonte Vitoria surge ao pé de uma elevação de

diabãsio e localiza-se nas proximidades da Fonte do Boi. £

uma surgência natural que partce ter origem profunda; a água

emerge por circulação ascendente através das fissuras do fo

no'lito e diabãsio , nue no local são recobertos pela aluvião

(SZIKSZAY, 1981)

A Fonte Prata-Antiga localiza-se no vale do Rio

do Quartel na sua margem direita, sendo a captação efetuada -

pov uma perfuração no diabãsio. com profundidade de 13m; a

ãgua surge de fraturas e fissuras de diabãsio e ê jorrante

(SZIKSZAY, 19Í1) .

As caracterfsticas geológicas e de surgência -

dos fontes amostradas estão sumarizadas na tabela 7} conforme

SZIKSZAY e TEISSEDRE (1977).
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IONTE

Platina

Paiol

Villela

São Bento

Vitória

Boi

Prata-Radioativa

Prata-Antiga

Prata-^ova

LITOLOGIA

i'onolito

Ponolito

TufoB vulcânicos

Foiaítos e fonóli,

tOB

Arenito silicifi-

cado

Arenito silicifi-

cado

Diabásio

Arenito silicifi-

cado

Arenito silicifi-

cado

Eiabásio

Diabásio

TIPO DE SUEGÊNCIA

Circulação ascenden

te por fissuras e

fraturas

Perfuração

Fraturas verticais

e horizontais

Fraturas verticais

e horizontais

Circulação a3cenden

te por fissuras

Fraturas no paredão

da falha

Fraturas

Circulação ascend^n

te por fissuras

Conjunto de poços

pouco profundos

Tabela 7 - Tipos de surgência e litologia das fontes de Águas

da Prata (SP>. Segundo SZIKSZAY e TEISSEBRE (1977),

com exceção da Fonte São Bento.



4- DETERMINAÇÃO JO TEOR DE RADONIO NAS ÁGUAS

Nas fontes estudadas, a origem da radioatividade

nas águas está relacionada com a ocorrência dos elementos ra-

dioativos encontrados como traços, nos minerais do Planalto de

Poços de Caldas: zircão, badelleyta, monazita, apatita e eu -

dialita (FUJIMORI, 1974) .

4*1 - Sistema d» detecão

A determinação de radônio nas águas das fontes es-

tudadas foi processada,*in situ*,por intermédio de unidade por-

tátil da EDA Electronics Ltda., Ottawa (Canadá). 0 sistema

completo e composto de um módulo de desgaseificaçao, Mod. RIU

200 e de um detetor portátil de radônio, Mod» RD 200»

Efetuou-se a remoção do gás dissolvido através da

unidade de desgaseificaçao por meio de borbulhamento de ar num

volume de 130 ml de água (figura 31). Uma câmara de cintila -

ção cilíndrica,revestida internamente por fina camada de ZnS

(Ag) e com a parte inferior possuindo uma janela de quartzo

fundido transparente,foi conectada ao sistema* Introduziu-se

a amostra de água no tubo borbulhador e efetuou-se vácuo na

câmara de cintilaçeo e restante do sistema. A seguir, permi *

tiu-se a entrada de ar pelo fundo do frasco, através de um

disco cerâmico poroso que provocava sua dispersão em pequenas

bolhas, facilitando o arraste do radônio dissolvido na água*

Devido a diferença de pressão, a mistura de ar e radônio foi

transferida para a câmara de cintilaçao, sendo a umidade eli-

minada quanto a mistura pa3sava em coluna contendo sílica-gel.

Estando preenchida com o radônio coletado da água,

introduziu-se a câmara de cintilaçao no dispositivo portátil



CÂMARA DE
CINTILAÇÀO

TUBO
PARA RETER

BOMIA D
VÁCUO

TVISO BOR
BULHADOR

FIGURA Jl - SISTEMA PE EMOÇÃO DO RADÔNIO DAS ÁGUAS.

que efetuava a deteção das partículas alfa emitidas pelo rad£

nio (Energia =5,49 BfeV). Pela interação entre a3 partículas

alfa e o ZnS(Ag) da parede interna da câmara de cintilaçao, o

corria emissão de fótons na região dos 4500 X (luz visível e

ultra-violeta), dirigidos a um tubo fotomultiplicador. 0 cir-

cuito eletrônico do dispositivo efetuava amplificação e conta

gem dos pul30s produzidos na fotomultiplicadora. Visualizava-

se em display de 5 dígitos o total de contagens registradas

num intervalo de tempo selecionado.

4.2- Resultados das analises

A unidade empregada para expressar os resultados
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obtidos na deteção de radônio foi contagem por minuto (cpm),

fornecida pela leitura direta no aparelho empregado. Para a u

tilização da unidade picocurie/litro (pCi/l), mais usual nas

citações da literatura (SAMPA, 1978) , seria necessário cali-

brar a leitura do equipamento através de uma fonte de ativida

de conhecida (em pCi/l). Não se efetuou isto pois a unidade

cpn possibilitava as correlações pretendidas com a análise de

radônio nas águas amostradas.

Determinações prévias do fundo radioativo de cada

câmara de cintilação utilizada forneceram um valor médio de

1,27 + 1»13 cpm, muito abaixo das taxas de contagens obtidas

para o radônio coletado das águas.

Empregou-se um tempo de contagem de 5 minutos para

cada câmara e por ter sido pequeno o intervalo de tempo entre

a coleta de radônio e a leitura no sistema de deteção, não se

necessitou corrigir os valores encontrados. A tabela 8 expre£

sa os resultados obtidos para as taxas de contagem T__ do ra
iRn —

dônio coletado nas águas das fontes estudadas. O desvio pa -

drão cr para essas taxas foi calculado com base nas conside-

rações estatísticas do Apêndice D» A tabela também apresenta

a taxa de contagem T em cpm/ml /T ± °_ ĉftn ~ cBn\

" 130 '
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SIGLA FONTE TCRn* T t 0<r
(cpm/ml)

PL

PO

VL

SB

PR

PN

BO

VT

PA

Platina

Paiol

Villela

São Bento

Prata Radioji

tiva

Prata Nova

Boi

Vitoria

Prata Antiga

944,40 t 13,75

476,40 • 9,77

16930,80 t 58,19

12660,60 ± 50,32

5282,70 • 32,51

1212,80 • 15,58

3213,00 • 25,35

6947,30 t 37,28

1601,80 • 17,90

7,26 t 0,11

3,66 + 0,08

130,24 ± 0,45

97,39 t 0,39

40,64 t 0,25

9,33 í 0.12

24,72 • 0,20

53,44 • 0,29

12,30 • 0,14

Tabela 3 - Teor de radônio nas anuas das fontes de X^uas da

Prata (SP) .

Data da colet.-i e analise: r'.r>/')(>/'.',2.



5 - DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO E RAZÃO DE ATIVIDA-

DE 2 3 4u/ 2 3 8u NAS ÁGUAS

A determinação da razão de atividade U/ U

e concentração de urânio nas amostras de água das fontes de

Águas da Prata (SP) envolveu várias etapas: pré-concentração

de urânio, separação de outros elementos, purificação final,

preparação de discos homogêneos contendo o urânio extraído e

aplicação da técnica de espectrometria alfa.

5.1 - Extração de Urânio das Águas

O procedimento químico de extração de urânio nas

águas tem sido descrito por vários pesquisadores.

Considerações sucintas sobre a metodologia empre

gada foram feitas por BLANCHARD (1965), MIYAKE et ai.

(1966), MOORE (1967), OSMOND et ai. (1968 e 1974), SZY et ai.

(1971), KRONFELD ft ADAMS (1974) e KRONFELD et ai.(1975).

Com um pouco mais de rigor desceveram a técni

ca MOORE * . SACKETT (1964), LAL et ai.(1964), KOIDE & GOLD-

BERG (1965) e KORKISCH ft G0DL (1974).

Bem mais detalhadamente detiveram-se na metodolo

gia EDWARDS (1968), VAN ft LALOU (1969), VESELSKY (1974) , OS

MOND * COWART (1976) e GOMES (1978).
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No presente trabalho o procedimento utilizado na

extração de urânio das amostras coletadas seguiu basicamente a

técnica apresentada por GOMES (1978).

5,1.1 - Coleta no Campo e Adiçio do "Spike*

A campanha de coleta de amostras foi realizada

em junho de 1982. As amostras foram recolhidas diretamente das

fontes em vasilhames de polietileno com capacidade para 20 H

tros.

A cada amostra coletada foram adicionados ISO

ml de ácido clorídrico para evitar a precipitação de ferro no

recipiente (OSMOND & COWART, 1976) .

Para a análise de urânio, filtraram-se 19 litros

com o propósito de eliminar eventuais partículas grosseiras e

matéria orgânica.

Em seguida, adicionaram-se 200 ul do traçador

("spike") 2 3 2U - 228Th em equilíbrio radioativo (Apêndice A ),

sendo a amostra vigorosamente agitada para difusão completa dos

isôtopos adicionados.

5.1.2 - Eliminação de Gás Carbônico

' SZIKSZAY (1981), ao analisar quimicamente as

águas das fontes amostradas, encontrou teores variáveis de gás



carbônico dissolvido, produzido, principalmente, pelas reações

químicas e bioquímicas que ocorrem no solo, pela respiração de

organismos e decomposição da matéria orgânica (tabela 9 ) .

FONTE

Prata-Antiga

Prata-Nova

Paiol

Vitoria

Platina

Prata-Radioativa

Boi

Villela

TEOR C02

(mg/D

60 - 300

60 - 300

44 - 200

20 - 120

20 - 100

8 - 100

8 - 7 6

12 - 40

Tabela 9 - Teores médios de CO2 dissolvido nas águas

das fontes de Águas da Prata. Conforme SZI

KSZAY (1981).

Para liberar o C02 dissolvido, foi bombeado "ar"

durante 40 minutos por intermédio do Compressor Douat a 8kgf/cm2,

Esta etapa i importante, uma vez que poderia ocorrer a forma-

çio de carbonato de amônio C C N H J ^ C O J ]
 na fa3e s e £ u i n t e do P*£

cesso. Segundo KRONFELD (1971), citado em GOMES(1978), este carbona

to forma complexos uraníferos altamente solúveis que permanecem em

soluçio, impedindo a coprecip'tação de urânio.
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5.1.S - Coprecipitaçio de Urânio

Adicionou-se 1 g de cloreto fêrrico (FeClj x

6 H2O) dissolvido em HC1 8N e, eu seguida, 200 ml de hidrõxi

do de aaônio (NH^OH - 28 a 301), elevando o pH da solução p£

ra a faixa de 8-10. Nesse pH, o hidróxido férrico precipita

de acordo con a equação:

Fe Cl3 • 3 NH4OH > Fe(OH)3 • 3NH4C1 (22)

0 hidróxido férrico floéula-se rapidamente de

uma solução supersaturada, arrastando o urânio e outros ele

Rentos em sua precipitação.

Com a adição de NH.OH, forma-se diuranato de

amônio QNH4) 2^2^73» conforme apontam GALKIN et ai, (1963), por

estar o urânio presente como cloreto de uranita.

Decantou-se a solução durante alguns dias e

le

(• • 12S mm).

filtrou-se-a lentamente com papel 589 da Schleicher & Schlill

0 precipitado foi dissolvido em IIC1 0,1 N, eva

porado, secado e redissolvido em HC1 8 N; com isso, convert^

-se o diuranato de amônio em cloreto de uranila, segundo

GALKIN et ai,(1963):

(NH4)2U2O7 • 6HC1 • 2UO2C12 • 2NH4C1 • 3H2O (23)

Calcinou-se o retido no papel a 500°C durante

30 minutos, dissolveu-se em HC1 8N e juntou-se a solução con



tendo cloreto de uranila.

5.1.4 - Separaçio de Ferro

Para separar o ferro do urânio, tório e outros

elementos, efetuou-se extraçío com solvente orgânico, no caso,

•'ter isopropílico.

0 solvente foi adicionado em quantidade igual

ao volume de solução existente, sendo a extração efetuada por

duas vezes em funil de separação. Nesta etapa, o solvente entra

sm contato com a fase inorgânica e o ferro ê transferido p. ra a

fase etérea, após vigorosa agitação.

Segundo DODSON et ai.(1936) a eficiência de ex

tração do ferro na normalidade utilizada e de 0,99.

VESELSKY (1974) aponta que nesta fase o urânio e

o ferro residual estão na forma dos Ions complexos

FeClj , respectivamente. Para separar esses elementos dos ou

tros presentes na água, principalmente tório e rádio, utili -

zou-se resina de troca iônica.

5.1.5 - Resina Trocadora de fons

A solução contendo urânio foi passada através de

coluna de resina trocadora de ânions, Rexyn 201 da Fisher Scien-

tific Company, de porosidade media e capacidade total de troca



70.

de 1,4 meq/ml.

Esta resina é fortemente básica, está sob a for

N•a iônica 0H~ e possui como grupo ativo o radical

5.1.5.1 - Coluna Trocadora

A coluna utilizada possui 1 m de altura, 12 mm

de diâmetro e pode receber um volume de 500 ml de solução.

EDWARDS (1968) recomenda que a velocidade de es>

coamento de uma solução contendo urânio, numa coluna de resina,

deve ser da ordem de 20 a 30 gotas por minuto .

A preparação da coluna para receber a solução

contendo urânio envolveu a colocação de lã de quartzo em seu

fundo, a introdução de 20 ml de resina, a lavagem com água des_

tilada e a passagem de 50 ml de HC1 8N.

5.1.5.2 - Troca Aniônica

Conforme VESELSKY (1974), um trocador aniôníco

imerso em ácido clorídrico concentrado é um meio propício para

o U e Fe formarem complexos aniônicos; a resina acidifica

da com HC1 RN retém o urânio e ferro, enquanto os elementos a^

calino-terrosos, torio, etc. passam através da coluna.
m

Quando se passa a solução uranífera acidifica-

da com HC1 8N através da coluna contendo resina, previamente
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preparada, a seguinte reação de troca aniônica ocorre com os

fons complexos de cloreto de uranila:

2R4N*OH" • (UO2C14)"
2 -—*> (R4N)2(ÜO2C14)"

2 • 20H" (24)

VESELSKY (1974) descreve que os ions complexos

UO^ClT e FeCl]j não são estiveis em soluções muito diluídas

de ácido clorídrico e podem ser eluidos da coluna com HC1 de

concentração apropriada. Efetuou-se a eluição com 100 ml de

KC1 0.1N e a solução foi evaporada até secagem.

5.1.6 - Separação Final

0 produto da evaporação foi dissolvido em 10 ml

de HC1 8N e, para separar o ferro residual eluído juntamente

com urânio, efetuou-se mais uma extração com solvente orgânico*

0 ferro passa para a fase contendo éter isopropílico, a qual

é separada da parte inorgânica que contém urânio.

A fase inorgânica foi evaporada até secagem e

diluída em 6 ml de solução de ácido nítrico 2N saturada com ni

trato de alumínio [A1(NOJ)J x 9^0)], previamente purificado

com éter dietílico; transferiu-se a solução para um funil de

separação de 20 ml, estando o urânio na forma de nitrato de u

ranila [UO2(N03)2].

. BROECKER (1963), BLANCHARD (1965), DOOLEY et ai.

(1966), VAN * LALOÜ (1969) e VESELSKY (1974) descreveram que

a extração do urânio na solução acidificada e saturada de n_i



trato de alumínio pode ser feita com solvente orgânico, no ca

so, acetato de etila (C4:.g02); em nossas análises, empregamos

6 ml desse solvente.

Conforme MORRISON f. FREISER (1957), a reação

que ocorre quando um solvente orgânico S entra em contato com

o nitrato de uranila ê:

UO2(H2O)4(NO3)2 • nS — * UO2(H2O)4_nSn(NO3)2 • nH2O

(25)

X fase orgânica contendo urânio, adicionou-se

igual quantidade de água destilada e, apôs agitação, o urânio

transferiu -se para a fase aquosa (VAN « LALOlí, 196-) e COMES,

1978) .

Após separação, evaporou-se a fase aquosa até

completa secagem e o resíduo foi redissolvido cm 1 ml de S£

lução de HNO3 0.1N com pH 3,5.

5.1.7 - Extração COM TTA

Outra separação foi efetuada através de ex

tração de urânio cem Tenoil Tri-Fluoraceton (TTA) diluído em

benzeno (MOORE, 1967 , SCOTT, 1968 e GOMES, 1978) .
I

MORRISON * FREISER (1957) recomendam que o
I

TTA seja usado como uma solução 0,1 - 0,S M em benzeno para

as separações, dos actinídeos, dentre os quais, o U* .

STARY (1964) apresenta várias curvas de extra
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çío de metais com TTA diluído em benzeno, para diferentes valo

res de pH. A figura 32 ilustre a curva obtida para o U e tam

bé« para outros elementos.

Kjt)

100

50

0
-1

FIGURA 32 - EFEITO DO pH NA EXTRAÇÃO DE Th(IV), Po, Bi(III),

U(VI), Pb (II), V(V), Ac(III) E T1(I) POR TTA O.2O-O.25M DI-

LUÍDO EM BENZENO. CONFORME STARY (1964).

ANIL et ai. (1970) ao analisarem o sistema U -

- TTA • S (S é o solvente orgânico considerado), sugerem a o

corrência da seguinte reação:

, • 2 • 2 TTA • xS - UO2(TTA)2Sx • 2H (26)

A solução uranífera com pH 3,5 foi colocada no

funil de separação de 20 ml, ao qual se adicionou 1 ml de solu



çio 0,3 M de TTA diluído em benzeno, passando o urânio para a

fase orgânica.

Um diagrama esquemático da metodologia, até es

ta fase, esta representado na figura 33.

5.1.8 - Depôsiçio de Urânio

Para evitar perdas, a solução orgânica content

do urânio foi depositada diretamente do funil de separação so

bre um disco de aço inoxidável.

Colocou-se o disco (36 mm de diâmetro e 1 mm de

espessura) sobre um cilindro de latão preenchido internamente

com teflon, o qual foi apoiado em uma placa aquecedora mantji

da a 70°C. j

A solução contendo urânio extraído foi evapora^

da gota a gota sobre o disco aquecido (figura 341. Devido as

características do cilindro, formam-se gradientes de tempera

tura no disco, que mantém as gotas depositadas em sua região

central.

Uma vei evaporada toda a solução, íntroduziu-se

o disco em forno mantido a 500°C durante 30 minutos.Formou

-se,então, uma camada aderente e fina de oxido de urânio, sem

matéria orgânica (CONES, 1978) .

Essa técnica elimina o material absorvente de

partículas a -e fornece boa resolução para os picos de urânio

dos espectros obtidos.
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Coleta da amostra

Adição HC1 ate* pH=l,0

Adição 200 y l "Spike"

Filpfiwftggff CO. dissolvido

Adição l g PeCl.x6H20

Adição 200 a i NH40H

Campo

laboratório

Precipitação Fe(OH).

|Decantação durante cinco dias

Fase
Filtragem.

F Pe(OH).

( Fase
orgânica

Dissolução HC1 0,111

Evaporação até secagem

Dissolução HC18N

«
Transferência funil separação 230 ml

Adição éter isopropílico

Fase
Inorgânica

>

Urânio

Passagem em resina troca aniônica

acidificada com HC1 8N

ELuição com HC1 O,1N

Evaporação até secagem

Dissolução em HC1 8 N

Orgânica

I
Transferência funil separação 50ml

Adição étexr isopropílico

Fase
Inorgânica,

Urânio

Evaporação até secagem

Dissolução em 6 ml Al (NO.) x

Figura 33 (cont.)



Inorgânica

i
Transferência funil separação 20 ml

Adição acetato de etila

Fase

orgânica

Fase
orgânica

Urânio

Adição 6 ml água destilada

Fase
Inorgânica

Urânio

Evaporação ate secagem

Dissolução em 1 ml HNO- O,1H

Fase
Inorgânica

, X

Transferência funil separação 20 _^

Adição 1 ml solução 0,3M TTA dilw benzeno

Fase

Orgânica
Urânio

DeposiéSo

Figura 33 - Procedimento analítico de extração de urânio
das águas»
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FtJNIL DE SEPARA
ÃO DF. 20 tn!

DISCO DE AÇO INOXJPÁVEL

OCO DS LATIO

PLACA
AQUECEDORA

34 - TÉCNICA DE DEPOSIÇÃO DE URÂNIO.

5.1.9 - Espectrometria Alfa

A analise das amostras preparadas envolveu a

obtenção dos seguintes parâmetros: a concentração uranífera

das ãguas das. fontes e sua razão de atividade RA.

THUKBER (1963), citado em GOMHS (1978), empregou

um espectrometro de massa para medir a razão de atividade
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2 3 4u/ 2 3 8u.
THATCHER • BARKER (1957) descreveram a téc-

nica fluorimétrica para a determinação da concentração de u

rânio em águas naturais.

CHERDYNTSEV (1969) comenta que espectrometria

alfa é a técnica convencional empregada na determinação da

composição isotópica dos elementos radioativos. No caso do

U esta técnica é mais precisa que a espectrometria de mas-

sa, pois o seu teor em relação ao urânio em equilíbrio é baixo.

Para a deteção das partículas alfa emitidas

pelos átomos de urânio, podem ser empregados diferentes tipos

de detetores. BARANOV et ai. (195S) usaram uma câmara de i£

nização para determinar as razões isotõpicas de urânio em

extratos de minerais. SZY et ai. (1971) utilizaran um cris-

tal de Csl (TI) para determinar a composição isotópica ura -

nífera em ãpuas naturais. EDWARDS (106") descreveu a i ctodolo

gia de analise isotópica de urânio cm águas naturais, emnre -

gando detetores de estado solido.

No presente trabalho, foi efetuai-a espectro -

inctria alfa de end a disco contendo urânio, por intermédio

de uma cânara de ionização monograde, tipo Doke, e de um

detetor semicondutor de Si(Au).
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5.2 - Espectrometria alfa com câmara de ionização

DOKE et ai. (1960) descreveram a construção

de uma câmara de ionização monograde para identificação es -

pectroscõpica de todos os nuclídeos naturais emissores de pa_r

tículas alfa (energia <10 MeV).

Baseados no modelo elaborado por Doke, FUJIMO-

RI et ai. (1980a, 1980b) construíram uma câmara de ionização

no Departamento de Geofísica do IAG-ÜSP, a qual foi em-

pregada no estudo das amostras.

A câmara emprega como gás ionizãvel a mistura

Argônio (901)-Metano (101). Possui um formato cilíndrico (cej:

ca de 22 cm de altura interna, 21 cm de diâmetro interno e um

volume interno de 7263 cm ),sendo a tampa superior e paredes

I externas constituídas de ferro niquelado (figura 55). A 6 cm

da base de sua tampa superior localiza - se o anodo coletor,

í com 13 cm de diâmetro externo e feito tie aço inoxidável. A 8

; cm da base do anodo foi fixado o catodo, com 15 cm de diârae -

I tro interno e também feito de aço inoxidável, com uma abertu

ra central de 4cm de diâmetro.

Entre o catodo e o anodo instalou-se uma gra-

| de com 16 cm de diâmetro externo, formada por fios de aço i-

noxidãvel (+• 0,1 mm) espaçados de 1 mm, com a função de re-

duzir os efeitos parasíticos dos íons (figura 36).

| A câmara foi projetada com um trocador de a-

i mostras que, internamente, ficou disposto sob a abertura do ca-

todo e, externamente, ficou acondicionado a uma alavanca com ca

pacidade de tTOcar ate 10 amostras.
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a- - C. TC~O

FIGURA
KE.

TIÍANíJVERflAL DA CÂKARA DE I0NI7ACS0 TIPC DO



81.

Moteriol Aço Inoxidávtl
IPtço

-160 0-
-130 0-
1500

Fios de oço inoxidável dt
0,1mm 0 c/inttrvolo

dt Imm.

FIGURA 36 - ORADE DA CÂMARA DE I0NI7AÇS0 TIPO DOKE.
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5.2.1 - Princípio de funcioname? ..o

A publicacs-. interna da NUMELEC descreve clara

mente o princípio de acionamento de uma câmara de ionizaçâo,

fazendo analogia C.J. <iois eletrodos planos de um condensador,

separados por v . distância D e submetidos a uma diferença de

potencial V Afigura 37-a).

(a)

FIGURA 3 7 - POTENCIAL APLICADO AOS ELETRODOS PLANOS DE UM CON
L-ENSADOR'SEM flPADt (a) F. COM CRADÍi (b). CONFORME MUMELEC.
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Quando o condensador esta em meio gasoso, a £

missão de partículas alfa de amostra radioativa, introduzida

entre as suas placas,provoca a ionização do gãs, sendo o nu

mero de pares de íons produzidos proporcional à energia das

partículas. Para o Argônio (energia media de excitação • 28

eV) uma partícula alfa do U (energia " 4 , 2 MeV) produz

cerca de 150 mil pares de íons. Os elétrons produzidos diri *

gem-se ao eletrodo positivo depôsitando-lhe uma carga Ne (N é

o número de pares de tons produzidos; e e a carga do elétron)

e uma pequena parcela dos íons positivos dirige-se ao eletro-

do negativo, ocasionando uma indução parasita nesse eletrodo

(a amplitude do pulso produzido é atenuada). Uma grade intro

duzida entre os dois eletrodos e submetida a potencial nega-

tivo (figura 57-b), suprime o efeito da indução parasita (a am

plitude do pulso atinge seu valor máximo).

Por analogia, quando uma amostra radioativa é

introduzida entre os eletrodos da câmara de ionização, um pul

so negativo«de amplitude proporcional a energia das partícu -

Ias alfa , é produzido no anodo.

5.2.2 - Sistema de deteçâo

A tensão negativa,aplicada ã grade e catodo da

câmara, foi suprida por fonte da ORTEC e distribuída por um d_i

visor de tensão, montado no IAG-USP (figura 3 8 ) . com base no

circuito original fornecido por DOKE (comunicação pessoal a

FUJIMORI).
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Plf-AMPLIFICADOR

CATODO

FIGURA 38 - DIVISOR DE TENSÃO DO ESPECTROMETRO ALFA TIPO CAMA-
RA DE IONIZAÇÃO. SEGUNDO DOKE (COMUNICAÇÃO PKSSOAL A FUJIMORI),

Para não perder suas características, os pul

sos coletados no anodo são introduzidos em um pré-amplifica -

dor de baixo ruído de fundo, também montado no IAG-USP a par*

tir do circuito fornecido por DOKE (comunicação pessoal a FUJI_

MORI) (figura 39).

Apôs esse estágio, os pulsos são amplifica-

dos por um fator de ganho 100 e analisados por um muiticanal

de 1024 canais, que registra o numero de contagens realiza -

das por canal.

A saída dos dados,armazenados pelo multicanal,

pode ser obtida na forma de listagem de algarismos com 6 dí -

gitos ou coma um grafico pontilhado.

A figura 40 ilustra o arranjo ewpcrimental pa-
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2SA711

2SC373

23050^

Kite

FIGURA 3.9 - CIRCUITO DO PRÉ-AMPLIPICADOR DO ESPECTROMETRO AL-

PA TIPO CÂMARA DE IONIZAÇÃO. SEGUNDO DOKE (COMUNICAÇÃO PESSOAL

A FUJIMORI).

ra espectrometria alfa empregando uma câmara de ionizaçâo mo-

nograde tipo Doke como detetor.

5.2.3 - Parâmetros físicos do cspectrSmetro

Nos testes de funcionamento da câmara ,verifi«

cou-sc a linearidade da relação entre a tensão anodo-catodo

V«c e a tensão anodo-grade V.^,em função da tensão de opera -



I
*ü ~ DIAGRAMA DF. KLOCO DO ESPECT^OMETRO ALFA, TIPO CÂMARA DE tCiNI7AÇÃ0.

A- Fonte de alta tensão, Mod. 459, Ortec (0-5KV).
B- Divisor de tensão.
C- Reservatório da mistura gasosa (capacidade • 49,6 1)
D- Cawara de lonlzação, tipo Doke.
E- Bomba de vácuo.
F- Pré-Anplificador.
G- Anplificador. Mod. 472, Ortec.
H- Analisador Multicanal, Norland IT-53OO, 1024 csnals.
1- Teletipo, Teletype Corporation.
J- Registrador X-Y, Mod. 7034A, HP.
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çSo V, co« o potencial da grade estando à metade do potencial

do catodo. Efetuaram-se as «edidas de tensão com un nultfaetro

Sanwa (sensibilidade • 100 kÒ/V) e os resultados obtidos es -

tão ilustrados na figura 41. eu que as curvas foras ajustadas

pelo sétodo dos mínimos quadrados.

Iff»

800

400

1000 2000 5000
• ( Volta )

flGDRA 41 - TENSÃO DE OPERAÇÃO V x TENSÃO ANODO-CATOM) V E
i m A u

TENSÃO ANODO-GRADE V Q NA CÂMARA DE 10NIZAÇÃ0 TIPO DOKE.
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BONOTTO e FUJIMORI (1982) determinaram a reso

lução espectroscõpica da câmara (Apêndice C) em função da

pressão do gás e tensão entre os eletrodos, empregando um

padrão de *Am que emite partículas alfa de 5,5 MeV de ener-

gia. Os mesmos parâmetros foram estudados por intermédio de

um padrão de urânio preparado no Centre de Faibles Radioacti-

vités, Laboratoire mixte CNUS-CBA, Gif-sur-Yvette, França,

fornecido pela Dta. Lycia Maria Moreira-Nordemann (atividade

A238 do 2U{i * 54*6 dp" e « t i v i d a d e A232 do 232ü-228Th - 10

dpm). 0 estudo foi necessário, pois as energias das partículas

alfa do 2 3 4U c 2 3 8U diferem da do 241Am, afetando diferente -

mente a resolução nas condições de pressão e tensão utiliza -

das.

Os testes indicaram que o oxigênio presente

como impureza na mistura gasosa empregada na câmara,diminui o

numero de elétrons coletados, afetando a intensidade e a resjo

lução do pico» Quando se manteve a tensão fixa em 1800 V, na

pressão de 1,3 atm, obteve-se a melhor resolução - 1,341 (fi-

gura 42).

0 aumento «Ia tensão aplicada aos eletrodos, a

partir de 600 V até 2400 V, impede a recombinação dos íons

produzidos e melhora a resolução do pico. Quando se fixou a

pressão em 1,3 atm, na tensão de 1800 V, obteve-se a melhor

resolução - 2,331 (figura 43).
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1
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kKELHOR REJC.UÇAO

©•* i i
f Ufa)

FICDRA 42 - RESOLUÇÃO J| * PRESSÃO P NO INTERIOR DA CÂMARA DE
IONIZAÇAO TIPO DOKE, À TENSÃO DE 1800V.
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MELHOR RESOLUÇÃO
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f (VOLTS)

FIGURA 43 - RESOLUÇÃO R, X TENSÃO DE OPERAÇÃO V NA CÂMARA DE

10NIZAÇÃ0 TIPO DOKE, X PRESSÃO DE 1,3 ATM.
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5.2.4 - Calibrado do sis te»»

Para a califcração do arranjo experimental ill»

trado na figura 40. aplicou-se 1800 V aos eletrodos da casara

e manteve-se a mistura gasosa em seu interior a una pressio

de 1,3 ata (parinetros que definira» a Melhor resolução es -

pectroscopica da câmara).

0 espectrÔBetro foi calibrado na regiio de e-

nergia dos isõtopos naturais de urânio (234U e 2 3 8Ü) e do "spi

ke" adicionado Is anostrás ( 2 3 2U- 2 2 8Th), por intermédio do pa-

drão preparado na França, anteriormente referido. O tempo de

contagem foi de 66,7 minutos e o espectro obtido está ilustra

do na figura 44. Identificaram-se os picos dos isõtopos natu-

rais de urânio a partir do diagrama da figura 2 e os picos do

"spike" (e respectivos "filhos") com base no esquema da figura

A-3 [Apêndice A ) .

A tabela 10 apresenta a calibração do espectro-

ISOTOPO

238,,

234O

232O

22íTm
224Ra
212Bi
220Rn
216Po

CANAL

417
484
545
556
586
633
661
717

ENERGIA (MeV)

4.19
4.77
5,32
5.43
5,68

6.05
6.29
6.78

Tabela 10 - Calibração em energia do espectrometro tipo cama-
U (54,6 dpm) •ra de ionizaçao. Padrão usado:

• 2 3 2U- 2 2 8Th (10 dpm).

238
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FIGURA 44 - ESPECTROGRAMA ALFA DE CALIBRAÇAO DO ESPECTROMETRO TIPO CÂMARA DE IONIZAÇÃO.
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•etro e« Energia x Canal e a figura 45 representa a curva ajus

tads para esses dados pelo método dos aínisos quadrados, onde

estio assinalados os picos de interesse para a determinação da

?•©

6,0

3,0

4,0

Rn-220

Po-216

A - Picos de interesse

400 900 600 TOO
Câifâx

FICÜKA 43 - CALIBRAÇÃO DO ESPECTROHETRO ALFA TIPO CÂMARA DE

IONIZAÇÃO EM ENERGIA x CANAL.
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concentraçio de urânio e razão de atividade RA. A resolução

espectroscópica da cãiiara para o pico do U foi 2,61 (95

K«V) e,na região dos picos de interesse,a faixa de canais usj

da foi 380*570. o que resulta era uma dispersão de 8,6 KeV /

canal. O pico do 212Po (8,78 MeV), "filho" do "spike", nio a-

parece no espectro devido a calibração utilizada.

5.2.5 - Resultados das analises

Um parâmetro importante na determinação da con

centração de urânio nas águas é a atividade da quantidade de

"spike" adicionada às amostras (200 ul).

Para a sua obtenção, pipetou-se 20 yl da solu-
2X2 22ftçio contendo U- Th em disco de aço inoxidável e evaporou

•se até secagem. Introduziu-se o disco na câmara de ionizaçâo

sendo registradas as contagens durante 22,2 horas.

A atividade de interesse foi encontrada atra -

vés de comparação com o espectro do padrão preparado na Fran-

ça, empregado na calibração do espectrômetro (figura 44), no
232 228qual aparece o pico do ü- Th de atividade conhecida (10

dpm). Durante 22,2 horas extrapolou-se um total de 4094 conta

gens nos 36 canais desse pico. No disco preparado, detetaram-

se 358 contagens nos 36 canais do mesmo pico (seriam 3542 con
I

tagens se tivéssemos 200 y.1 de "spike") (figura 46). 0 fundo
l

radioativo nesse tempo e região de interesse foi de 38 conta-

gens.
I

A partir destes dados, calculou-se uma ativida
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de Ao232
 d e 8» 6 5 i °»20 dP m para a quantidade de "spike" adi-

cionada as amostras, estando inseridas no Apêndice D as consi^

deraçôes estatísticas para o calcule do desvio padrão da a-

tividade.

Para a análise dos discos contendo urânio

extraído das águas das fontes de Águas da Prata, efetuou-se

contagem do fundo radioativo na região dos picos de interes

se (238Ü, 2 3 4U e 2 3 2U- 2 2 8Th), utilizando - se um disco limpo

de aço inoxidável. Na região desses picos, num tempo de 22,2

horas, obtiveram-se S71 contagens (0,43 • 0,02 cpm).

Ilustram-se nas figuras 47 e 48 os espectro-

granas obtidos para as amostras das Fontes Villeia e São Ben

to, consideradas as mais radioativas em termos de teor de ra-

dônio dissolvido, tendo sido identificados os picos de inte -

resse. No tempo de deteção utilizado, a taxa de contagem nos

picos do 2 3 8Ü, 2 3 4Ü e 232U-228Th ê bem superior 5 do fundo ra

dioativo (a taxa £ de 4,69 ± 0,06 cpm para a Fonte Villela e

1,24 * 0,03 cpm para a Fonte São Bento).

Ilustra-se na figura 49 o espectrograma da a -

mostra da Fonte Prata-Nova, para a qual se obteve uma taxa de

contagem extremamente alta no pico do U. Isto ocasionou

superposição dos picos do U c U, não se podendo separa

-los precisamente, também devido a resolução espectroscópi-

ca da câmara de ionização. Face ã alta contagem nos picos do

238U e 234O (48 77 • o,19 cpm) e escala do registrador X-Y,

o pico do 32ü- Th quase não ê visível no espectro.

Obtiveram-se os dados de concentração de urâ-

nio e razão de atividade Z3*u/ 8y para estas e as demais ã -
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1

guas das fontes amostradas, através dos espectrogramas resul-

tantes das analises que earpregarajn o detetor semicondutor de

barreira de superfície. j

CMTA6ENS

30-

10"

Coleta- 5/6/82
Quantidade* 19 litros
t - 22,2 horas
T (região dos picos)*
C 1,24 • 0,03 cpm

9 (-
Oi «0

350 450 -$50 650 CANAL

FIQÜRA 47 - ESPECTROGRAMA ALFA DE AMOSTRA DA FONTE SA"O BENTO.
DETETOR - CÂMARA DE IONIZAÇÃO.
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i
tf

Coleta - 5/6/82

Quantidade - It 1.

t - 21,2 horas

T (região doa picoa)*

4,69 + 0,06 cpa

r

• /

m • • • M '
• ••••• mm

•* ••••
• • • • •

> • • •

CAÍAL

FIGURA 48 - ESFECTROGRAMA ALFA DB AMOSTRA DA FDNTE VILLELA. DETETOR'
CÂMARA DE IONIZAÇAO.
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t • 22,2 horas
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• 2 3 4U) - 4S.77 •
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100 200 | 400 (00 800 CANAL

flGURA 49 - ESPEtTROCRAMA ALFA DE AMOSTRA DA FONTE PRATA-NOVA.
DETETOR - CÂMARA DE IONIZAÇAO.
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5.3 - Espectrometria alfa cow detetor semicondutor

Os detetores de estado solido têm sido exten-

sivamente usados em espectroscopia nuclear,tanto na deteção

de radiações gama quanto nas medidas de partículas carrega -

' das (elétrons de alta energia, protons, partículas alfa, be -

ta, etc.)• Suas vantagens era relação a outros tipos Je Jeteto

res têm sido registradas por vários autores, sendo uma das

principais,a resolução espectroscõpica superior (ANDERSON,

1961 , SHEEN, 1962 , MILL5R et ai., 1962 . GOULDING, 1964 ,

WALTER ft BOSHART, 1966 , HOLLANDER • PERLMAN, 1966 e ED-

WARDS, 1968) .

Para a espectrometria alfa dos discos contendo

urânio extraído das águas, empregou-se o detetor de barrei-

ra de superfície da ORTEC, Mod. BA-Q26-450-300. Além de me -

lhor resolução, outras vantagens que esse detetor oferece

em relação aos de cintilação e a gãs residem no tamanho,

portatibilidade, estabilidade, rápida resposta e eliminação

da necessidade de altas voltagens de polarização. Além disso,

a taxa de contagem de fundo radioativo na região de interes^

se é menoT que 1 contagem/dia/cm (WALTER * BOSHART, 1966)

5.3.1 - Princípio de funcionamento

. O funcionamento do detetor de barreira de su-

perfície é análogo ao da câmara de ionização, com a diferen-

ça de que as partículas incidentes produzem elétrons livres e
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lacunas positivamente carregadas,ao invés de elétrons livres e

íons positivamente carregados.

0 detetor de Si(Au) é um diodo de junção PN de

grande área em que os contatos elétricos são feitos por uma fi

na película de ouro e uma placa de alumínio conectadas às

partes externas das camadas P e N, respectivamente (fiRura 50).

Quando a junção PN é polarizada reveTsamente,

nenhum par elétron-lacuna é formado na região da junção e a

corrente é fortemente limitada. Nessas condições, quando a

partícula alfa atinge o detetor, ela ultrapassa a camada sen

sível tipo P, perde sua energia na camada mais espessa ti-

po N, criando pares elétrons-lacunas. Esses pares são separa

dos pelo campo elétrico e seu número é proporcional I energia

da partícula alfa incidente.

ouno

SILÍCIO

TSní.ANTF.

PAKTÍCUL
ALFA

ALUMÍNIO

FIGURA 50 - ESQUEMA TÍPICO DE UM DETETOR DE BARREIRA DE SUPER-

FÍCIE, CONFORME ORTEC.
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5.3.2 • Sistema de dcteção

Ao contrario da câmara de ioniz ação, que empre-

ga usa mistura gasosa para a deteçio de partículas alfa. o

detetor de barreira de uperfície opera em vácuo permanente.

Ele 5 mantido em ligação direta com um pré-ax-

plificador,para deteçio . dos pulsos provenientes dos pares

elétrons-lacunas criados pela partícula alfa ao atingir o de te

tor.

j Sua polarização é efetuada por tensão positiva
i

j de 130 V, aplicada gradualmente de maneira a evitar transien-
I

j tes bruscos, e iniciada a partir de 200 ybar de pressão.

I Os estágios seguintes são semelhantes aos des -
í

! critos para o sistema empregando a câmara de ionização como de

| tetor, conforme pode-se notar quando se compara o seu diagrama
j

I de blocos com o do espectrômetro tipo detetor de barreira de

superfície (figura 51).

5.3.3 - Calibracão do sistema

Calibrou-se o espectrômetro tipo detetor semi-

condutor na regüo de energia dos nuclídeos de urânio (238Uf

U e U) por intermédio do mesmo padrão utilizado na calí-

braçio da câmara de ionização.

• 0 tempo de contagem foi de 33,3 minutos e o es

pectro obtido esti ilustrado na figura 52. com a identifica -



FIGURA 51 - DIAGRAMA DE BLOCO DO ESPECTRÔMETRO ALFA TIPO DETETOR DE BARREIRA DE SUPERFÍCIE.

A- Detetor de barreira de superfície ORTEC BA-026-450-300.
B- Bomba de vácuo. Mod. 1402, Welch Scientific Co.
C- Vacuômetro NWC R04-A, VARIAN.
D- Polarisador do detetor, ORTEC 428.
E- Fonte de alimentação, ORTEC 402M.
F- Pré-Awplificador, ORTEC 109A.
G- AnpllfIcador, ORTEC 48S.
H- Anallsador Multicanal, Norland IT-5300, 1Ü24 canals.
I- Teletipo, Teletype Corporation.
J- Registrador X-Y, HP 7034A.
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cotfmns

» - • > _ » « • J » _

PADRÃO PREPARADO NA
FRANÇA
t • 33,3 minutos
A»,. • 54,60 dpa

232

t^ r*

O
ft.

CM

e

980 990 490 990 690 CANAL

FIGURA 52 - ESPECTROGRAMA ALFA DE CALIBRAÇAO DO ESPECTRÔMEiRO

TIPO DETETOR DE BARREIRA DE SUPERFÍCIE.
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çio dos picos tendo sido efetuada de maneira análoga 5 des-

crita no itep st2.4. A tabela 11 apresenta a calihração do eŝ

pectrSaetro em Energia x Canal e a figura 53 Tenresenta a

curva obtida, ajustada pelo método dos mínimos quadrados.

ISOTOPO

238O

2 3 4U

232O

2 2 8Th

2 2 4Ra

212Bi
22(Vn
2 1 6Po

CANAL

394

453

508

520

544

587

608

656

ENERGIA (MeV)

4,19

4,77

5,32

5,43

5,68

6,05

6,29

6,78

Tabela 11- Calibnção em energia do espectrômetro tipo barrei-

ra de superfície. Padrão usado: U (54,6 dpm) •

• 2 3 2U- 2 2 8Th (10 dpm).

A resolução espectroscópica deste detetor para
238,o pico do '"7OU foi 1,81 (67 KeV) e,na região dos picos de in -

teresse,a faixa de canais usada foi 350-530, o que resulta

cm uma dispersão de 9,6 KeV/canal. Essa resolução S superior

ã da câmara de ionizaçio construída (2,6* para o mesmo pico).

A determinação do fundo radioativo na região

dos picos de interesse (238Uf
 2 3 4Ü e 2 3 2U- 2 2 8Th), efetuada por

intermédio de,disco limpo de aço inoxidável, forneceu um to -

tal de 66 contagens,num tempo de 66,7 horas (0,99 ± 0,12 cph).
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(•»•>

7,0.

6,0

4,0

Po-216

• Bi-212

A - Pico» de interesse

*00 èoo
CAMAL

F1G»RA 53 - CAHBRAÇÃO DO ESPECTRÔMETRO ALFA TIPO DETETOR DE

BARREIRA DE SUPERFÍCIE EM ENERGIA x CANAL.

Essa taxa i extremamente inferior 3 do fundo radioativo na cê

mara de ionizaçio (0,43 t 0,02 cpm, na mesma região).
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Conforme pode-se notar, tanto a resolução

do detetor de barreira de superfície quanto a taxa de conta-

gem do fundo radioativo,indicaram vantagens em sua utilização

para a obtenção da razão de atividade U/ U e concentra -

çio de urânio nas águas das fontes estudadas. O espectrograma

alfa obtido na câmara de ionização para a amostra da Fonte

Prata-Nova (figura 49) mostra a análise dificultada dos pi -

cos de U e U, em virtude de sua resolução espectroscõpi

ca.

5.3.4 - Resultados das analises

Determinou-se o rendimento químico do proces-

so de extração de urânio R£ através da dissolução de 200 vi

de "spik"" em 19 litros de água destilada e aplicação de to

da a metodologia empregada para as amostras coletadas. A fi-

gura 54 ilustra o espectrograma alfa obtido no detetor de

barreira de superfície para o disco contendo o "spike" reejç

traído. O tempo de deteçõo foi de 11,1 horas, tendo sido a-

valiadas 733 cèhtagens para o pico do "*u-" BTh (Tc232» 1,10

t 0,04 cpm). Uma vez que a atividade do "spike" adicionado

as amostras ê" conhecida (Ao232 "
 8« 6 5 * °»20 dpm), o rendimen-

to total de deteção Rt ê:

Rt - —iii • 13% (27)
AO232

A eficiência do detetor Ed foi estimada a
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60

quantidade 19 litros
t- 11,1 horas

.•£. ft «V M_ _ _ _ v .„?*#^ '̂> -̂̂  ».
TOO 800 CANAL

FIGORA 54 - ESPBCTHOGRAF.'A ALFA DE ÁGUA DESTILADA • 200 ul DE
"SPIKE" REEXTRAÍDO. DETETOR = DARPEIRA BE SUPERPÍCI1.
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partir do padrão preparado na França (A?38 * 5 4« 6 dpm) • E K

238
33,3 Minutos detetaram-se 380 contagens no pico do U (figu

ra 52)r que corresponde a 211 do valor esperado (1818 conta -

gens).

Obtém-se o rendimento químico do processo de

extraçio a pirtir da relação:

Rt - Rq . Ed (28)

Para a água destilada com "spike"^esse rendi -

mento foi de 621.

A determinação da razão de atividade U /

U, a partir dos espectrogramas obtidos, foi feita direta -

mente pela relação entre as áreas desses picos.

Pelo princípio de diluição isotôpica, determi-

nou-se a concentração de urânio em função do isõtopo de U

(contribui com 99,281 do urânio existente na natureza). De a»

cordo com esse principio, quando se mistura um numero conhe-

cido Ao**? **e átomos de "*U* Th com um número desconheci-

do A230 de átomos de U, apôs completa homogeneização dos ^

sótopos, a razão entre as contagens N\,fi e N,,. obtidas a par

tir do espectrograma obedecerá a relação:

A238 . (H2S*) (29)
(Ao232Jconhecido W23Z medido

2̂ R
Como cada micrograma de ü tem atividade de

0,75 dpm, obtém-se 8 concentração ^238 ^ e UI"5nio nas ãgvns

pela regra de, três simples;
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0,75 dpm

onde V S o volume de água utilizado na análise. Se V ê expres_
— i ""

so eu litros, C,». e dado em microgramas por litro (Mg/1 ou
i

ppb). Nas análises efetuadas, V « 19 litros e Ao-32 * %,(>$

dp», escrevendjo-se:

(31)

'238'medido

; As figuras 55 a 63 ilustram os espectrogramas

alfa obtidos para todas as fontes estudadas e a tabela 12 su-

mariza os resultados provenientes da análise desses espectros.

0 Apêndice D apresenta as considerações estatísticas para os

cálculos do desvio padrão da razão de atividade U/ U e

concentração de urânio C.™* 0 tempo de deteção variou de 5,4

a 195,5 horas, em função do rendimento químico do processo

de extração e concentração de urânio nas amostras.

Para a RA o valor médio foi de aproximadamen-

te 6, enquanto que,para a concentração de urânio foi 2,3 Ug

/l. Apenas as fontes do Boi e Platina apresentaram concentra-

ção de urânio entre 1 e 10 ppb. A Fonte Prata-Radioativa pos-

suiu concentração de urânio superior a 10 ppb, o maior valor

registrado. Os menores valores na RA foram encontrados para

as Fontes Villeia e São Bento e o maior para a Fonte Paiol.

Em relação a vários trabalhos executados (tabela 4).esses va

lores de RA são altos, sendo comparáveis aos obtidos por KROf»

FELD (1974), KRONFELD et ai. (1975), GOMES (1978) e CHATAM et
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ai. (1981).

A melhor resolução espectroscópica do detetor
238semicondutor possibilitou boa separação para os picos do 0

e U da amostra da Fonte Prata-Nova, conforme pode-se notar

quando se compara os espectrogramas alfa das figuras 49 e 5S.

SIGLA

py

SB

PR

PA

PO

PL

VL

VT

BO

FONTE

Prata-Nova

São Ben|o

Prata-Radioativa

Prata-Antiga

Paiol

Platina

Villela

Vitória

Boi

K^RA

6,97 • 0,26

2,84 • 0,43

6,05 + 1,45

9,12 • 1,14

11,68 • 1,36

8,2S í 0,81

3,66 t 0,38

4,04 * 0,38

4,04 í 1,01

C238 *°C238

(ppb)

0,10 • 0,01

0,84 • 0,16

11,56 • 2,66

0,63 • 0,16

0,62 * 0,13

1,52 í 0,18

0,70 ! 0,09

0,36 * 0,07

4,61 í 1,17

Tabela 12 - Ratão de atividade 2 3 4U/ 2 3 8U e concentração de uri
nio nas amostras de águas das fontes de Xguas dá
Prata (SP).
Data de coleta: 05/06/83
QuantJJade analisada: 1? litros.
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FIGURA 55 - ESPECTPOGRAMA ALFA DE AMOHTPA DA FONTE PRATA-KOVA,
ÁGUAS DA PRATA ( S P ) . DETFTOR = BARREIRA DE SUPERFÍCIE.
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CONTAGBIS

IO

10

194

RA= 2 ,
C258-
t - 22,

84 í0 ,43
0,84 i 0,
2 horas

16 ppb

228.

_—»̂ »» > • «^
429 475 525 CANAL

FIGURA 56 - ESPECTHOGRAMA ALFA DE AMOSTRA DA FONTE CSO DENTO,
ÁGUAS DA PRATA ( C P ) . DETETOR = BARREIRA DE SUTERFÍCIE.

OONTAORS

40

20

BA« 6,05 t 1,45
C258* n ' 9 6 - 2,66
t«55«6 horm»

254.

" • »

252,

• »• # * • • • m 0 » " ** *
\m ••* i "• ** #"

990 429 475 529 CANAL

FIGURA 5 7 - ESPECTROGRAMA ALFA DE AMOSTRA DA FONTS PRATA-RADICA
TIVA, ÁGUA*! DA fPATA ( S D . DETETOR - BARREIRA D?, r .ürEPFÍCIE.
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234,

-ri*""
425

RI» 9,12 t 1,14
C2583 0.63 t 0,16 pPb
t* 174,9 horae

232, 228,

~-.v./.
f

475
CANAL

YIQURA 5€ - ESPECTROORAMA ALFA DE AMOSTRA DA FONTE PRATA-ANTIGA,

'A"GUAS DA TRATA ( S P ) . DETETOR = BARREIRA DE 55U?»SRFÍCIE.

CGRTjlGSHfS
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234

•v •

RA* 1 1
C298=
t« 72,

,68 • 1
0 , 6 2 :
1 horas

.36
0,13 ppb

2'2 U

575 425 475 929 CANAL

PITJRA 59 - E.TECTPOGRAKA ALFA DE MT:'TBn DA TCítTZ rAIOL, Â?,UAZ
DA TRATA ( S P ) . DETETOR = BAPPEIPA ::lí ^ jn-PFÍCIE.
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OORTAQMS
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C258=
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375 425 475 5 2 5 CANAL

FIGURA 6 0 - ESPECrROGRAMA ALFA D3 AlfDGTRA DA FONTE TLATINA, A -
GUAS DA PRATA ( S P ) . DETETOR = BARREIRA DE SUPERFÍCIE.
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0

2580

•

254 O
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*
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/ I / •/"*••' *É-iniii fi afr* n

RA* 5,66 • 0,58
C258* °»70 t 0,09 ppb
t» 5,4 horas

2 2 8 f».232u
• • •*
.•' .

• *" '
575 425 475 525 CANAL

FIGURA 6 1 - SSPECTROGRAMA ALFA DE AMOSTRA DA FONTE VILLELA, A -
GUAS DA rRATA ( S F ) . DETETOR = 3ARHEIRA ^E SUPERFÍCIE.
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45

296,

?54

Ri= 4

C91

92

,04

0 ,
,5

10,98

96 1 0,07
horas

ppb

4ÔÕ 4*0 CANAL

FIGURA 62 - ESPECTROGRAMA ALFA DE AMOSTRA DA F0I1 7S VIT&tlA, A -
GUAS DA PRATA ( S P ) . DETETOR = BARREIRA DE SUPERFÍCIE.

CONTAGMS

50

15

0

«54,

• *

450 _....
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C23
t«

4,04
8s *.
195.5

11,01
61 1 1,
horas

17ppb

500 CANAL

FIGURA 63 - ESPECTROGRAMA ALFA DE AMOSTRA DA POIPE DO BOI, ÁGUAS

DA PRATA (SP) . DET2T0P = BARREIRA DE n'J
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6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As posições relativas dos dados de razão de ati

dade 2 3 4U/ 2 3 8U (RA) e concentração de urinio (C238) para as a-

mqstras das fontes de Águas da Prata estão ilustradas na figu-

ra 64. Não se encontrou correlação significativa entre essas

vaTiãveis , confome obtiveram outros pesquisadores (OSMOND

a COWART, 1976,CWART * OSMOND, 1977 e GOMES, 1978) . 0

coeficiente de correlação de Spearman rg estimado foi de

-0,25 fApêndice D"). A figura 65 posiciona a faixa de variji

ção de valores dos dados obtidos nesse trabalho, em relação

à faixa encontrada por outros pesquisadores em águas de dife-

rentes litologias.

A inclusão dos dados obtidos no diagrama de

OSMOND ft COWART (1976),para classificar os sistemas de água*

subterrâneas em termos de "excesso de U" (b) e RA (figura

, define o aqüífero estudado como mineralizado, por possuir
234altos "excessos de U". Observa-se isto,quando se visualiza

a figura 66. 0 urânio esta presente na região nos contornos

dos grãos (nos arenitos) ou como traços nos minerais radioati

vos encontrados nas rochas vulcânicas (zircão, badelleyta, a-

patita, etc.) (FUJIMORI, 1974) .

Os valores de RA encontrados para as amostras

analisadas,não podem ser interpretados apenas cm função da li

xiviação seletiva de U em relação a U por parte das ã-

guas infiltrantes. A natureza físico-química do processo de

recuo dos átomos de U,decaídos no retfculo mineral devido

a emissão de partículas alfa c v~ nccanismo r.ue propícia vn-
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FIGURA 64 - CCNCENTRAÇXO DE URÂNIO-2)8 (C?38) x RAZÍO DE ATIVI-
DADE HA (?^4U/;?'58tJ) DAf3 ÍOUAS DAf ^OMPEf, DE Ar/JAf. DA TRATA (SF).
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FIGURA 66 - EXCESSO DE ?<?4U
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DE ATIVIDADE RA DAS Á7JA5
DAG T.^TE'i DS AGUAH DA ^HATA (G?) .
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lores de RA ate 1,3 paTa as soluções lixiviantos desse nine

ral contendo átomos de Z 3 4U recuados (CH.UOV, 195!) , ROSÍIOLT

et a l M 1963 , DOOLHY et ai., 1^6 e CIIERDYNTSEV, 1969) . Pa-

ra interpretar a alta predominância de U em relação a " II,

deve-se recorrer também ao mecanismo proposto por KICOSHI

(1971), de expulsão do Th através da interface sólido-líqu_i
23Rdo por ocasião do decaimento alfa do U (figura 22). Estando

23»
seco o espaço intersticial, durante o decaimento do U, o

modelo de FLEISCHER (1980) (figura 2a) é adicional para explji

car o grande fracionamento isotõpico observado.

O excesso de U determinado nas águas das

fontes estudadas depende, então, do excesso de Th em so -

lução. Esse excesso depende, por sua vez, da área de contato

entre as águas e as rochas contendo urânio como mineral acos_

sõrio e do tempo de residência da fase líquida cm contato com

esta superfície. A partir dos dados obtidos para a RA, este

tempo poderia ser estimado desde que se conhecesse com razoa -

vel precisão os parâmetros envolvidos na equação (21). Dos pa-

râmetros desconhecidos se ressalta a área de contato entre as

rochas e a fase líquida.

Apesar da impossibilidade de uma avaliação quan

titativa precisa do tempo de residência das águas no aqüífe-

ro, pode-se notar que as maiores RA's estão associadas com £

guas que pernaneceram mais tempo cm contato superficial com

as rochas do aqüífero, isto é, que possuem maior tempo de re-

sidência, emergindo de regiões profundas. Isto está eviden-

ciado para as águas das Fontes Paiol (RA • 11,6B), provenien -

tes de perfuraçSes de 24 a 146 m em tufos vulcânicos, foiaí-

tos e fono'litos, Prata-Antiga (RA • 9,12), provenientes de per
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furacões de 13 m em diabâsios e Prata-Nova (RA * 6,97), prove-

nientes de perfurações de 15,90 m em diabâsios e fondlitos.

Por outro lado, estas mesmas Iguas apresen-

tarão baixo teor de radônio dissolvido em relação as restan -

tes amostradas: Fonte Paiol • 3,66 cpm/ml. Fonte Prata-Anti -

ga • 12,32 cpp/ml e For.te Prata-Nova • 9,33 cpm/ml. Isto se de

ve ao fato de que,o teor de radônio dissolvido diminui em fun

ção do aumento da profundidade de circulação da ãgua, pois ha

decaimento do Rn durante a sua ascensão (a meia-vida do

n é de 3,82 dias).

Há, assim, una proporcionalidade inversa entre

o teor de radônio na água e sua RA, ambos dependendo do tempo

de circulação da água,desde o sub-solo até o local de aflu-

ência. Determinou-se una correlação significativa rg * -0,90

entre o teor de radônio e a RA,para as amostras de todas as

fontes estudadas. Quando se representa,no mesmo gráfico,o te

or de radônio na escala logarítmica e a RA na escala linear,

obtém-se uma relação linear entre essas variáveis. A figura

£7 ilustra a reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados e

seu intervalo de confiança de 951 (Apêndice P). Os maiores teo

res de radônio dissolvido e menores RA's das Fontes Villela,

Sio Bento, Prata-Radioativa e Boi (provenientes de fraturas de

arenitos) e Vitória (proveniente de fissuras de diabâsios) in-

dicam circulação não muito profunda dessas águas e coose -

quente pequeno tempo de residência no aqüífero. A Fonte Plati-

na, proveniente de fissuras c fraturas de fonólitos, é uma

surgência natural de profundidade desconhecida c os dados tie

RA c radônio dissolvido indicam provável origem profunda pa-

ra as suas á^uas.
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Os dados adicionais de SZIKSZAY (19F1) reforçam

essas observações. Por exemplo, no caso das águas da Fonte Vi-

llela, a temperatura e bastante variável ao longo de um perí<>

do anual, acompanha a variação da temperatura do ar (figura 68)

e denota circulação subsuperficial, pouco profunda e pequeno

tempo de residência. 0 baixo valor de RA (3,66) encontrado pa

ra essas ãguasfem relação as demais, também expressa isto; o

mesmo ê válido para a Fonte São Bento (RA * 2,84), pertencente

à mesma litologia, onde se registrou a menor RA. A circulação

dessas águas neste aqüífero seria, portanto, mais rápida que

a das demais estudadas.

20

4"
AOUA

1 J A S S O I D J F M A 78-79

FIGURA 66 - VARIArXO DA TEMPERATURA DO AR E DA iÍGUA DA FONTE 71
LLELA AO LOKGO DE UK ANO, CONFORME SZIKSZAY (1981).

A RA se relacionou com a vazão e a idade das

águas (estimada por intermédio da análise de trítio) determi-

nadas para três fontes: Vitoria, Boi e Platina (SZIKSZAY,

1981) . A vazão da Fonte do Boi indicou resposta rápida ãs

chuvas, pela variação brusca em seu valor apôs chuvas inten -
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sas, caracterizando circulação rápida no aqüífero. A vazão da

Fonte Platina não respondeu rapidamente as chuvas, caracter!

zando circulação lenta, de águas mais profundas. O teor de tr±

tio encontrado para as águas da Fonte do Boi (21,72 UT) foi

maior que o da Fonte Platina (7,1 UT), sendo considerada mais

"jovem" que esta (a água da Fonte do Boi é considerada ã -

gua atual ou água de chuva ao passo que a água da Fonte Pia

tina ê mais "antiga", possuindo no máximo 10 anos de idade).

Os dados de RA confirmam as relações de vazão e teor de trítio

entre as águas dessas fontes, sendo o valor encontrado para a

Fonte Platina (RA • 8,28) maior que o obtido para a Fonte do

Boi (RA - 4,04). Para a Fonte Vitoria, a vazão e o teor de trí

tio (8,85 UT) foram intermediários aos das Fontes do Boi e Pia

tina, indicando a ocorrência de mistura de águas profundas e

subsuperficiais (SZIKSZAY, 1981) . De acordo com a RA da Fon-

te Vitória (4,04), prevaleceria a contribuição das águas subsu

perficiais provenientes dos terrenos aluvionares, por estar o

valor mais proximo daqueles encontrados para as águas de rápi-

da circulação, como São Bento (RA • 2,84) e Villela (RA - 3,66).

Como os dados de vazão e teor de trítio são apenas de três

fontes, não se estimou o coeficiente de correlação entre essas

variáveis e a RA, não sendo possível um relacionamento numéri-

co entre a "idade-RA" e a "idade-Trítio".

Correlações significativas foram encontradas

entre a RA x condutividade e teor de flúor nas águas, carac-

terizando novamente o comportamento da RA em função do tempo

de residência da água no aqüífero. Os dados de SZIKSZAY(1981)

para a condutividade e teor de flúor, obtidos a partir de a •

mostras coletadas no mes de junho de 197Í), são apresentados
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na tabela 13, com exceção da Fonte São Bento.

Determinou-se uma correlação significativa r$

de 0,86 entre a RA e a condutividade, estando representada na

figura 69 a reta ajustada aos dados pelo método dos mínimos

quadrados e seu intervalo de confiança de 951. As águas pro

veniences de arenitos (Fontes Villela, Boi e Prata-Radioativa)

não apresentam muita mineralização pela pouca dissolução de

quartzo e circulação subsuperficial, sendo menores a conduti-

vidade e a RA. As ãguas mais profundas (Paiol, Prata-N'ova e

Prata-Antiga) possuem mineralização mais acentuada pela maior

SIGLA

PL

PO

VL

PR

PN

B0

VT

PA

FONTE

Platina

Paiol

Villela

Prata-Radioativa

Prata-Nova

Boi

Vitoria

Prata-Antiga

CONPtmVIDADE
(ymho/cm)

1209,6

3300

54,4

123,4

2334,2

82

1403

2979,2

FLÜOR

(mg/1)

IP,4

20,2

0,66

0,5

14,5

0,56

6,5

11,9

Tabela 13 - Condutividade e teor 'le flúor nas águas das fon-

tes de Águas da Prata (SP). Amostras coletadas em

junho de 1979 e analisadas po» SZIKSZAY (1981).

dissolução dos constituintes minerais e circulação lenta, sen-

do altas a condutividade e a RA. As ãguas das fontes Plati-

na e Vitoria apresentam características intermediárias entre

estes dois tipos extremos, evidenciando mistura de águas pro
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Condutlvidade
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FIGURA 69 - RAZÃO DE ATIVIDADE RA x CONDüTIVIDADE DAS À*GUAS DAS FON
TES DE XGUAS DA PRATA (SP).

fundas com superficiais (SZIKSZAY, 1981) . A RA de intermedia

ria a alta da Fonte Platina (8,28) também indica essa possi-

bilidade, tendendo existir uma maior contribuição das águas

profundas nas proporções de mistura. Para a Fonte Vitoria já
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se fez alusão às contribuições relativas na mistura.

Determinou-se uma correlação significativa rg

de 0,79 entre a RA e o teor de flúor nas águas, estando rcpre

sentada na figura 70 a reta ajustada aos dados pelo método dos

mínimos quadrados e seu intervalo de confiança de 951. Confor-

RA

12,0

• f 0
PL

0,??

• PU

• TL
^•Tt

7 TX"
FCmg/l;

?IGUPA 70 - HA7J10 DE ATI7IDAD.'-; RA x TEOR DE FL-JCP DA'

PCTÍTEH D2 A'JUA" DA rHATA ( Í 3 D ,
D



me SZIKSZAY (19 81), o conteúdo de flúor nas águas é direta-

mente proporcional ao grau de confinamento do aqüífero, pro -

vindo da substituição de hidroxila OH por pontes de F. Por

outro lado, a RA também ê diretamente proporcional ao grau

de confinamento do aqüífero e a relação entre esses parãme -

tros é linear. As águas das Fontes Paiol, Platina, Prata-Anti

ga e Prata-Nova apresentam os maiores valores de RA e teor

em flúoT, todas elas surgindo de rochas vulcânicas profun -

das, indicando alto grau de confinamento do aqüífero. As águas

das Fontes Prata-Radioativa, Boi e Villela apresentam menores

RA's e teor em flúor, todas elas provenientes de arenitos e

de circulação subsuperficial, indicando baixo grau de confina

mento do aqüífero. 0 teor de flúor da Fonte Vitoria ê interme

diário ao desses dois tipos extremos, ocorrendo mistura de ã-

guas mais profundas com superficiais em sua circulação atra -

vês das rochas vulcânicas e aluvião.

Quanto ã concentração de urânio-238 determina-

da para cada amostra analisada, observa-se que permaneceu

principalmente na faixa de variação de 0,10 a 1,52 ppb. Pe -

Ias características litolõgicas das fontes estudadas, pode-se

notar que os valores mais altos foram encontrados para as fori

tes surgentes de arenito»; Prata-Radioativa (11,56 ppb) e Boi

(4,61 ppb). Nessas fontes o urânio esta disseminado nos contor

nos dos grãos do arenito, sendo a sua dissolução facilitada.

Para as Fontes Villela e São Bento, surgentes na mesma litolo-

gia, o baixo teor de urânio encontrado (0,70 e 0,84 ppb, res-

pectivamente) provavelmente seria justificado pelo estado ex -

tremamente intemperizado do arenito em que se localizam, já

tendo havido intensa remoção de urânio do local (FHJINfORI, co
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nunicaçao pessoal). Nas demais fontes, todas surgentes de ro-

chas vulcânicas contendo minerais zircono-uraníferos, há menor

dissolução de urânio, permanecendo baixo o seu teor nessas ã-

guas.

Não se encontrou correlação significativa (rs*

» 0,20) entre o teor de radônio dissolvido e o conteúdo de u-

rânio nas águas, conforme pode-se notar na figura 71 (a con-

centração de urânio C,-s está representada em escala logarítni

ca). Portanto, a presença de radônio nessas águas, responsável

por sua elevada radioatividade, não pode ser interpretada em

função do teor de urânio dissolvido.

Correlações significativas foram encontradas en

tre a concentração de urânio C-™ © teor de oxigênio

dissolvido nas águas. Os dados de SZIKSZAY (1981), obtidos a

partir de amostras coletadas em junho de 1979, são apresen-

tados na tabela 14, com exceção das Fontes Paiol, no caso

SIGLA

PR

PL

P0

VL

PN

BO

VT

PA

FONTE

Prata-Radioativa

Platina

Paiol

Villela

Prata-Nova

Boi

Vitória

Prata-Antiga

P»

4,4

5,5

5,7

4,4

5,7

4,4

5,5

5,7

OXIGÊHIO DISSOLVIDO
(ms/1)

7

6

-

7

5

13

4

4

Tabela 14 - Teor de oxigênio dissolvido e pll das águas das fon

tes de Águas da Prata (SP). Amostras coletadas em

junho de 1979 e analisadas por SZIKSZAY (1981).
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de oxigênio dissolvido (as medidas não apresentam significado

por terem sido feitas na tubulação) e São Bento.

Determinou-se uma correlação significativa rs
s

» -0,76 entre a concentração de urânio e o pH, estando repre -

sentada na figura 72 a reta ajustada aos dados pelo método

dos mínimos quadrados e seu intervalo de confiança de 951. 0

pH ê maior (5,7) nas águas surgentes das rochas vulcânicas, o

casionando pouca dissolução de urânio e menores valores de

^238* ® P11 * menor (4,4) nas águas surgentes de arenitos, au-

tuando como fator importante na dissolução de urânio (obtive-

ram-se altos valores de C.^g* com exceção da Fonte Villela,

onde jã teria ocorrido intensa remoção de urânio).

Determinou-se uma correlação significativa rg*

• 0,76 entre a concentração de urânio e o teor de oxigênio

dissolvido nas águas, estando representada na figura 73 a r£

ta ajustada aos dados c seu intervalo de confiança de 951. As

águas surgentes de arenitos (Prata-Radioativa, Boi e Villela)

apresentam circulação superficial em contato com o ar e po-

risso maior teor de oxigênio dissolvido (nesses ambientes aJL

tamente oxidantes,a solubilidade do urânio nas águas é* maior,

aumentando C - ™ ) . O contrário ocorre nas regiões profundas/on-

de as águas circulam praticamente sem contato com o ar.
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7- CONCLUSÃO

O teor de urânio encontrado nas águas das princi

pais fontes da estância de Águas da Prata (SP) variou de 0,10 a

11,56 ppb, sendo o valor médio igual a 2,3 ppb. Registraram-se

os maiores valores para as águas surgentes de arenitos e os me-

nores para as de rochas vulcânicas.

A razão de atividade RA (234U/238ü) destas águas

variou de 2,84 a 11,68 sendo o valor médio igual a 6, que é al-

to em relação aos registrados por outros pesquisadores. Regis -

traram-se os valores mais elevados para águas de circulação len

ta, emergentes de maiores profundidades e os menores para águas

de circulação rápida, subsuperficial, de pequeno tempo de resi-

dência no aqüífero. Comprovou-se que o processo de expulsão do

Th através da interface sóiido-líquido por ocasião do decai-

mento alfa do U é o principal mecanismo explicativo dos ele-

vados fracionamentos isotópicos observados.

O teor de radônio dissolvido nas águas variou de

3,66 a 130,24 cpm/ml, sendo o valor médio igual a 42,11 cpm/ml.

Os maiores valores foram registrados para as águas de circula -

çao rápida, de pequeno tempo de residência no aqüífero e os me-

nores, para as águas de circulação lenta, que demoram mais tem-

po em seu trajeto desde o sub-solo até o local de afluência.

A imprecisão na estimativa da área de contato en

tre a água e as rochas encaixantes não viabiliza uma avaliação

numérica do tempo de residência das águas no aqüífero, a partir
234do excesso de ü registrado. Contudo, como o teor de radônio

dissolvido nas águas se relaciona inversamente com o tempo de

residência da fase liquida no aqüífero, devido a curta meia-vi-
222

dó do Rn, obteve-se uma correlação inversa significativa en-

tre esse teor e a razão de atividade 2 3 4U/ 2 3 8ü.
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Os dados adicionais de SZIKSZAY (1981) reforça -

ram essas observações diretas resultantes das análises efetua -

das. Para a Ponte Villela, registrou-se um dos menores valores

de RA (3,66), caracterizando circulação subsuperficial, sem gran

de tempo de residência. A temperatura das águas dessa fonte ê va

riável ao longo de um período anual, acompanha a variação da

temperatura do ar e indica circulação subsuperficial.

Os dados de vazão e teor de tritio para as águas

das Fontes do Boi e Platina relacionaram-se com os da RA ( 4,04

e 8,28, respectivamente ), caracterizando circulanção lenta (RA

maior) ou rápida (RA menor) no aqüífero e idade mais "jovem"

(RA menor) ou "antiga" (RA maior). No caso da Fonte Vitória, os

dados de vazão e teor de tritio indicam mistura de águas profun

das e subsuperficiais, ao passo que sua RA (4,04) denota preva-

lecer a contribuição das águas subsuperficiais provenientes dos

terrenos aluvionares nas proporções de mistura.

Correlações significativas foram encontradas en-

- 234 238

tre a razão de atividade U/ U e a condutividade e teor de

flúor nas águas estudadas. As águas mais profundas apresentam

maior mineralização que as de circulação subsuperficial e tanto

a condutividade quanto a RA são mais acentuadas para essas á -

guas. As águas mais confinadas possuem maior teor de flúor que

as pouco confinadas e tanto a RA quanto o tecr de flúor são mais

elevados para as águas que apresentam maior grau de confinamen-

to no aqüífero.

Quanto ao conteúdo de urânio-238 nas águas, não

se pode considerá-lo como responsável pelo elevado teor de radô

nio dissolvido nessas águas, pela correlação pouco significati-

va encontrada entre esses parâmetros.

Determinou-se correlação inversa significativa

entre a concentração de urânio-238 e o pH, notando-se que quan
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do o pH da água é baixo, há maior dissolução de urânio das ro-

chas. Correlação direta significativa foi encontrada entre a

concentração de urânio-238 e o teor de oxigênio dissolvido, in

dicando que a solubilidade do urânio é tanto maior quanto mais

oxidante é o ambiente.

Assim, a razão de atividade 2 3 4u/ 2 3 8u consti -

tui uma ferramenta importante no estudo do tempo de residência

e grau de confinamento das águas nos aqüíferos (a exemplo das

fontes de Águas da Prata)( correlacionando-se diretamente com a

condutividade e teor de flúor e inversamente com o teor de ra-

dônio dissolvido, podendo ser considerada um parâmetro adicio-

nal nos estudos hidrológicos envolvendo um aqüífero. As mesmas

informações não podem ser obtidas pelas correlações efetuadas

com o teor de urânio-238.

Paralelamente ao desenvolvimento do presente

trabalho, foi efetuada a otimização dos parâmetros físicos en-

volvidos no funcionamento do espectrômetro alfa tipo câmara de

ionização construído no IAG-USP, encontrando-se o detetor em

condições de uso. A resolução espectroscopica inferior desse

detetor em relação â do tipo barreira de superfície é uma ca -

racterística intrínseca das câmaras de ionização.
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A P Ê N D I C E A

O "spike" " 2 U - 2 2 8 Th

i « " V

O urânio-232 é um isótopo artificial de

urânio, produzido em reator nuclear por ativação neutrônica de

Th, elemento - pai de serie natural de decaimento radioati-

vo (4n). A reaçio e do tipo Th(n, 2n) como mostra a figu

ra A-l. representativa de parte dos produtos formados.

252

0 U possui meia-vida de 72 anos e orig_i

na o Th em seu decaimento por emissão de partícula alfa de

5,3 MeV de energia (figura A-2).

A energia e respectiva intensidade das par

tículas alfa emitidas pelos isótopos presentes em seu esquema

de decaimento estão ilustradas na figura A-3, obtida com ba

se nos dados compilados por LEDERER et ai.(1967). No grafico

pode-se notar que são próximos os valores da energia e intensji

dade das partículas alfa do 2 3 2Ü e 228Th(100 KeV). A posição

relativa entre a energia do U e dos isótopos naturais de

urânio, U e ü, está representada na figura l_ tonde se
252nota uma boa separação entre suas energias (500 KeV entre U

I

í 232

0 ü ê utilizado como "spike" no proces

so de extração de urânio das águas, pois a energia de suas

partículas a não i próxima da energia das partículas emitidas

pelos isótopos naturais de urânio e seu comportamento químj_

co é igual ao desses isótopos.

1
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FIGURA A-l - ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA DO 23?Th E PRODUTOS FORMADOS,
CONFORME MERT7IG (1979).
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DECAIMENTO DO 232U. CONFORME LEDERER et ai. (1967).
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A P Ê N D I C E

O efeito Szilard - Chalmers.

SZILARD and CHALMERS (1934) utilizaram iodo pa

ra mostrar a possibilidade de separar o isótopo radioativo do

isótopo estável do mesmo elemento. Uma solução de iodeto de

etila foi irradiada com neutrons e o isótopo radioativo pode

ser isolado do estável após filtragem.

CHERDYNTSEV (1969) comenta que naquela época

pesquisas intensivas estavam sendo conduzidas para a descober

ta de novos isõtopos radioativos artificiais. Para isso tent£

vam-se reações entre núcleos atômicos e neutrons. As princi

pais dificuldades envolvidas no trabalho residiam na baixa a_

tividade específica das fontes de neutrons preparadas.

Com relação a experiência realizada por Sz^

Ia-d e Chalmers, o mesmo autor esclarece que os átomos de io
» 127 128do radioativo formados por uma reação do tipo I(n»y) I

sofreram recuo. A energia do recuo(algumas dezenas de eV), £

mitida como um quantum de radiação Y, seria suficiente para o
« y Q

átomo de I "romper" a ligação molecular e passar para a so

lução. Em condições naturais envolvendo decaimento alfa, o £

feito seria mais pronunciado,pois a energia de recuo devido

essa emissão I muito maior que a liberada durante as reações
(n.v).

Este efeito ficou conhecido como processo Sz_i

lard-Chalmers ou "efeito do átomo quente" em homenagem aos

pesquisadores que primeiramente observaram-no.



A P Ê N D I C E C

A Resolução de um espectrometro

A resolução de um espectrometro consiste numa

medida de sua "capacidade" de separar dois picos que estão

bem próximos num espectro.

Num determinado pico, a resolução é definida

como sendo a relação entre o número de canais ã meia-altura

do pico (FWHM) e o canal de ocorrência do pico (C). Ela é ex

pressa em porcentagem (figura C-l").

Quanto menor for o valor da resolução, melhor

e a "aptidão" do espectrometro em separar picos de razoável

proximidade energética.

Muitas vezes é necessário expressar FWHM em

energia ao invés de canais, bastando para isto que se conhe

ça a variação energética (energia/canal) numa determinada re

gião do espectro.

R-FWHM

FIGURA C-l - A RESOLUÇÃO R
DE UM PTCO.
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APÊNDICE D

TRATAMENTO ESTATÍSTICO HOS DAPOS

1 - Desvio padrão da taxa de contagcn

Para um número total N de decaimento radioati-

vos detetados para um determinado nuclídeo^ num intervalo de

tempo ^, define-se a taxa de contagem Tc como sendo a razão

entre N e t :

Tc - - (D-l)

Expressa-se Tc em contagens por minuto (cpm)

ou contagens por hora (cph), dependendo da unidade de tempo

considerada.

YOUNG (1962) considerou os erros de diversas

medidas individuais e o efeito que apresentam no erro

do resultado de um cálculo que envolve essas medidas. Demons-

trou que para uma grandeza (J obtida em função de várias ob-

servações a. b, c. ... Q} - f(a, b, c, ...)"} existe rela-

ção entre as variâncias das observações individuais e a

variãncia da grandeza 0. Essa relação ê expressa por:

02Q - (12) V a • ( Í 2 ) V D • (i2)Vc • ... (D-Z)
aa ab ac
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Quando se aplica essa relação ã equação (D-l)

pode-se escrever:

3N
3t

Devido a natureza probabilística das desintegra

çÕes radioativas, os erros envolvidos nessas medidas são erros

de contagea, não existindo erros no tempo de deteçâo t. 0 segun

do membro da equação acima se anula e, ê possível escrever:

o2Tc (D-4)

BEERS (1962) demonstrou que o desvio padrão ^N

de um número finito N de contagens é expresso por / N, con

siderando que o número de contagens observadas em determina-

tempo obedece a distribuição estatística de Poisson. Efetuan-

do essa substituição na equação (D-4) obtém-se o desvio padrão

para a taxa de contagem Tc:

(D-5)



2 - Desvio padrão das contagens num pico

Quando aparece um pico

num espectrograma a , o número total

N* de contagens no pico inclui as

contagens F devido o fundo radioati-

vo, em toda a região do pico. As con-

tagens verdadeiras N no pico são ob

tidas por simples subtração:

N - Nf - F (D-6)

Z/F///

Obtêm-se o desvio padrão dessas contagens apH

cando a expressão (D-2) a essa relação:

W »F fD-7)

Como oN1 • V N ' e oF • V F, o desvio padrão no pico verda-

deiro será:

(D-S)

3 - Desvio padrão da atividade do "Snikc"

Para o padrão utilizado de atividade

lOdpm, nua tempo de 22,2 horas, detetaram-se N£32p * /1f19'í Con

tagens e F232p "
 46 contagens.



Para a atividade A02325 (8,65dpm) de "spike"

adicionado as amostras, detetaram-se N232s * "^^ contagens e

" " contagens no mesmo tempo.

A partir desses dados pode-se escrever:

AO232S

Ao232p N
(D-9)

232p

Aplicando a expressão (D-2) a essa relação

e possível expressar:

N 2 3 2 S ;
(D-10)

Mas

então:

8'65 ' (3542)2

3618 4 4186

(4094)

0 desvio padrão da atividade do "spike11 adicio

nado âs amostras será, então, 0A0232S " 0,20.

4 - Desvio padrão da razão de atividade U/ U

Sejam A2j^ e A2jg as contagens verdadeiras

7 % A7 % A ? % H
nos picos do ' U e U respectivamente, ^234 e ^238 a s c o n"



tagens do fundo radioativo nesses picos. Definiu-se a razão

de atividade RA pela relação:

RA -
238

Aplicando a expressão (D-2) a essa relação,pode-se escrever:

l234 + (^s2

238

l238

« 3 •(•
(D-ll)

A partir dessa equação, determina-se o desvio
y yTo 2

padrão °RA para a razão de atividade li/ U, onde a A2341

A234 * 2F234 e ° A238aA238 + 2F238

S - Desvio padrão da concentração de urânio C238

Sejam N?32 e N238 as contagens verdadeiras

232 238
e ^238 as

232 238nos picos do U e U respectivamente,

contagens do fundo radioativo nesses picos , Ao232
 a ^

de do "spike" adicionado às amostras (8,65 dpm), ̂ 0-32 o

desvio padrão dessa atividade (0,20dpm) e V o volume de água
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submetido ao processo de extração de urânio (1?> litros). Defi-

niu-se a concentração de urânio C 23 8 pela relação:

r . 1 / N232
0,75V V N 2 J 8

Como nâo se tem erro em V , a aplicação da expressão (D-2) re-

sulta:

a2<- -r 238 > o2M ,*C238,2 ZN ,ac238 ,2 2.
C238 " < — > N232 * í — > ° N238 * í ~ ) ° Ao232

3N iN 3AO232

) 1^ ( ) ^
C238 N232 N238 Ao232

A partir dessa equação determina-se o desvio padrão a

para a concentração de urânio nas águas, onde o N232 * N232+2F232

e ° 2 N ' N238 + 2 F238«

6 - Coeficiente de correlação de Spearman

Conforme LANDIM (1979) este é um coeficiente de

correlação não paramétrico entre duas variáveis 211 e YJí*

obtido a partir da ordenação dessas variáveis segundo os seus

valores de posição (Xi* e Yi'), calculo da diferença di -

• Xi1 - Yi' e aplicação da fórmula:

r • 1 - — ^ — onde H * ° n"mero de pares de valo
s N(N2-1) res Xi' e Yi1.



Nos casos estudados ( 7 ̂  N < P ) nara testar

a significancia de Tj» estimado, recorreu-se "à tabela "P" en-

contrada em SIEGEL (1056) . Rejeitou-se a hipótese nula

de não correlação, quando o valor de _r̂  calculado foi i^ual

ou maior que o valor tabelado. Os valores tabelados a um nl

vel de significancia de 0,05 são : 0,600(N = ?); 0,643 (M=3) e

0,714 (N •= 7 ) .

Quando ocorreram muitos casos com valores de

posto empatados (correlação entre concentração de urânio

x pH e teor de oxigênio dissolvido), empregou-se a formula

rs - Ix>c * ry'e " zdi2

onde

2 VZx'e , Ey'e

rx'e - -—=—2L- - ETx
12

- t
12

7 - Ajuste da reta aos pontos e nível de significancia

Uma vez verificada a existência de correlação

significativa entre as variáveis estudadas, uma reta foi £

justada aos 7^N* fl pares de valores (xi, yi) ,com os
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parâmetros de sua equação sendo determinados pelo método dos

•íninos quadrados:

y • a • bx

sendo

b • rxi.yi - rxi

Exi2 - (Exi)2/N

x rxi
a • y - bx onde y • i ü e v

N ft

Segundo LANDIM(1979) para determinado valor

xi, o intervalo de confiança para o respectivo "y estimado

pela equação da reta obtida é encontrado pela relação:

7 t * ( / 2 N 2 ) i i • f e L U Ü
N rxi2 - (Exi)2/N

onde y U y ^ /
" 2 L íxi2-(Exi)2/N

1
J

Para traçar de maneira contínua o intervalo

de confiança, es ti mar am-se, no mínimo, três valores de y . O

valor de t(o/2; N-2) foi encontrado na tabela de valores crí

ticos de Student , apresentada em SIEGEL (1956). Fi-

xou-se o nível de significancia em 0,05 e, os valores tabela-

dos para t( a/2; N - 2) são: 2f365(N-9); 2,447(N»8) e 2,571

(N - 7).
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