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RESUMO 

Aplicam-se métodos de análise por ativação neutrõnica ins_ 
trumental e radioqutmica para determinação de elementos-traçot iridio e 
ouro, a serem utilizados-em Co3moquimica. As concentrações analisadas 
estão na faixa de partes por bilhão. Na análise por ativação neutrõni_ 
ca instrumental, determina-se a concentração, de iridio irradiando 1,5 
gramas de amostra durante 32 horas em fluxo térmico de IO13 neutrons. 
cnr2.s"1. Efetua-se a espectrometria gama na amostra durante 10 a 12 
horas após 40 dias de decaimento. Na análise por ativação neutrôni^ 
ca radioqutmica, aplica-se o método de separação química dos metais no 
bres pela coprecipitação comtelúrio (Stockman, 1983) para determinação 
de ouro e iridio. Como aplicação dó método de análise por ativação neu_ 
trõnica instrumental, obtém-se os primeiros dados preliminares de con^ 

• centração de iridio em rochas sedimentares coletadas no terrirotio na^ 
oional. Estas determinações de iridio são importantes para checar, em 
trabalhos vindouros, a hipótese do impacto de azteróide como causa da 
grande extição em massa observada na transição CretáceoiTerciãrio (Alva_ 
rez et alii, 1980), empregando amostras coletadas no Hemisfério Sul. 



ABSTRACT 

Both instrumental and radiochemical neutron activation 
analysis methods were developed for trace-element determination, su^h 
as iridium and gold, for application in Cosmochemistry. The magnitude 
Of the determined concentrations is in'the range of parts per billion. 
In the instrumental method 1.5 grams of sanjple were submitted to 
irradiation by 1013cm~2.s~1 thermal neutron flux during 32 hours. The 
gamma spectrometry is carried out with 10 to 12 hours counting time 
after 40 days of decay. , In the radiochemical analysis a method of 
radiochemical separation of noble metals based on tellurium 
coprecipitation is implanted for iridium and gold determinations. As 
an application of the instrumental neutron activation analysis, 
preliminary iridium concentrations are measured for the first time in 
tedimentary rocks collected in the Brazilian territory. These techniques 
for determinations of iridium will be useful to check the asteroid 
inçact hypothesis, which is supposed to be the cause of the great 
Cretaceous/Tertiary mass extinction, using samples collected in the 
South Hemisphere. 
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CAPITULO 1 • 

INTRODUÇÃO 

Os geoquímicos e costPoquTmicos aceitam, geralmente, que a 

composição quTmica média da Terra, dos meteoritos e dos outros corpos 

do Sistema Solar é basicamente a mesma, de natureza condrTtica. Entre 

tanto, as rochas da crosta terrestre são hoje de constituição totalmeri 

te diversa daquela condrTtica, dado que o material original da formação 

da Terra foi submetido a um processo de diferenciação em larga escala, 

o qual envolveu todo o planeta. Neste processo tipicamente terrestre, 

a Terra evoluiu de sua simples estrutura inicial de composição homogê 

nea para a complexa estrutura atual de camadas concêntricas, cada qual 

de características geofísicas próprias. Assim é que os elementos radioa_ 

tivos naturais urânio, tõrio e potássio são jnais abundantes na crosta 

terrestre do que no manto ou núcleo terrestres e, por outro lado, ele_ 

nentos como o irídío são mais abundantes nas camadas interiores. A este 

•aterial geológico original submetido ao processo de diferenciação, so 

Mam-se materiais de origem cósmica depositados sobre a superfície te£ 

restre por centenas de meteoritos e micrometeoritos que bombardeiam a 

Terra todos os dias desde os primórdids. Uma das áreas de interesse em 

CosmoquTmica ê* a determinação destes elementos de origem cósmica. 

E M particular, há uma interessante hipótese que relaciona 

UM fenômeno global de ocorrência de concentrações de irídio de origem 

cÓimica acima dos valores normalmente encontrados na crosta terrestre 

com a grande extinção de flora e fauna ocorrida há 65 milhões de anos. 

Esta extinção, da qual o fato mais conhecido è* o desaparecimento dos ái_ 
nossauros, define o fim do período geológico Cretáceo e o início do 

Terciàrio. Baseado nesta evidência física direta, ao contrario das ev£ 

dências indiretas de outras hipóteses, teoriza-se que as concentrações 

anômalas de irídio são provenientes do material ejetado de um meteorito 

•o colidir com a Terra. Estas anomalias já foram encontradas na interfa_ 

ce Cretãceo/Terciãrío em vários locais do globo terrestre, a grande 

Maioria dos locais analisados no Hemisfério Norte e um número reduzido 

no Hemisfério Sul. , 

1 -
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A técnica usual para determinação dos elementos cósmicos 

e 4. análise por ativação da amostra com neutrons, que é a técnica utili^ 

zada neste trabalho. A analise por ativação (A.A.) é um método analíti^ 

co baseado na produção e na medida de radioatividade induzida em amos_ 

trás mediante bombardeio com partículas nucleares (neutrons e partícu 

Ias carregadas) ou com fõtons. No. caso de analise por ativação neutro 

nica (A.A.N.) as partículas nucleares utilizadas para o bombardeio são 

os neutrons de uma fonte apropriada, tal como um reator nuclear, um ge 

redor de neutrons ou uma simples fonte de laboratório. Restringe-se, 

neste trabalho, â A.A.N, com neutrons produzidos no reator nuclear do 

IPEN-CNEN/SP. Quando é necessário efetuar uma separação química da amos. 

tra para eliminar elementos químicos que podem interferir nos fotopicos 

dos elementos dé interesse, tem-se a análise por ativação neutrônita ra 

dioquímica (A.A.N.R.), caso contrário tem-se a análise por ativação neû  

trônica instrumental (A.A.N.I.). Esta técnica de A.A.N. tem vários pa 

râmetros a serem determinados, os quais variam com o elemento químico 

cm estudo, com a constituição da .rocha analisada e com a concentração 

do elemento químico na amostra. Entre esses parâmetros estão a massa da 

amostra a ser irradiada, se é necessário, e qual a separação química 

M i s conveniente, o tempo de irradiação, o tempo de decaimento e o tem 

po de contagem. 

0 objetivo deste trabalho é a determinação destes parãme 

tiros, ou sejar a implantação de uma metodologia até então não disponí 

vel no Brasil para determinação do elemento-traço irídio em rochas sedî  

mentares. ' 

No Início deste trabalho, tinha-se a impressão de que as 

concentrações de Irídio seriam rápida e facilmente determinadas por A. 

A.N.I., conforme sugerido em vários dos artigos consultados. No entanto, 

observou-se experimentalmente que esta técnica não é de aplicação tão 

fácil e imediata para amostras com concentrações inferiores a 5 partes 

por bilhão, que é o caso das rochas sedimentares disponíveis, partindo 

-se então, para o desenvolvimento de um método de A.A.N.R. paralelamente 

•o de A.A.N.I.. Na A.A.N.R. analisa-se em particular, neste trabalho, o 

fotoplco de energia de 328 keV do irídio " M r que tem 19,15 horas de 
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meia-vida, devido ser este o fotopico mais Intenso desse Isõtopo. Por 

outro lado, o fotopico de maior Interesse nesta A.A.N.I. é o de 468 keV 

do IsÕtopo 1,2Ir com meia-vida de 74,3 dias, devido ao fato de não ha_ 

ver Interferência de outros elementos neste fotopico. 

Cm adendo a implantação desta metodologia, obtlm-se dados 

preliminares de concentração de irídio em amostras de rochas sedimenta 

res coletadas no território nacional, mais especificamente na Bacia de 

Campos da plataforma continental do Rio de Janeiro. 

Apresenta-se, no Capítulo 2, como se faz a análise por ati_ 

vação neutrõnica e a teoria envolvida nela, além das prováveis fontes 

de erros sistemáticos. 

No Capítulo 3, descreve-se o procedimento experimental 

tanto da A.A.N.I. quanto da A.A.N.R.. Esta descrição envolve o tratamen^ 

to efetuado em amostras de rochas sedimentares e nos padrões geológicos 

M-l e PCC-t do U.S.G.S., antes e após a irradiação. Descreve-se, tara 

bêm, a preparação de padrões sintéticos. 

No Capítulo 4, descreve-se a seqüência da implantação dos 

métodos de análises radioquímica e instrumental, em particular os pro 

blemas enfrentados e os resultados obtidos. Neste capítulo deve-se 1e 

var em consideração que ambos os métodos de análise foram implantados 

juntamente com a aplicação destes métodos em rochas sedimentares. 

A seguir, no Capítulo 5, apresenta-se um levantamento bi_ 

bilografico da hipótese do impacto de meteorito na época da transição 

geológica Cretáceo/Tereiãrio. 

No Capítulo 6, descreve-se a coleta dos sedimentos no tejs 

temunho de sondagem extraído da Bacia de Campos, assim como uma análj^ 

se visual da geologia destas rochas sedimentares. Incluem-se também os 

resultados preliminares de concentrações de irídio obtidos nestas amos_ 

trás aplicando a análise por ativação neutrõnica instrumental. 
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NQ Capítulo 7, apresentan-se sugestões para futuros traba 
Ihòs, coao decorrência dos métodos implantados. ' 

* •. • 

J 
J 



CAPITULO 2 

A ANALISE POR'ATIVAÇÃO NEUTRÕNICA 

2.1 - A TÉCNICA DE ANALISE: POR ATIVAÇÃO NEUTRONICA 

A analise por ativação neutrõnica (A.A.N.) í executada 
em várias etapas, descritas a seguir e esquematizadas na Figura 2.1. 

A etapa de preparação compreende: 

• • preparação da amostra: se for líquido, seca-se a amostra em 
pequeno papel de filtro ou coloca-se o líquido em ampolas dequa£ 
tzo de alta pureza. Se for sólido, deve-se lavar, moer, pulverT 
zar, homogeneizar, pesar pequenas massas do material (de mg a g) 

. e acondicionar em papel alumínio de alta pureza, envelope ou.cap 
sula de polietileno; a moagem da amostra deve ser feita utilizar^ 
do moinho ou-almofariz não-metãlicos para evitar contaminação; 

- a acomodação da amostra no recipiente de irradiação: os mais usa_ 
dos são recipientes de alumínio, aço inoxidável ou polietileno; 

- a escolha do tempo de irradiação, que depende da meia-vida do 
. ;" isõtopo do elemento que se quer medir e dos outros elementos pre 

sentes na amostra, 
.i 

\. ' A etapa seguinte compreende a irradiação da amostra e a 
determinação do tempo de decaimento, que depende da-meia-vida do isõto 
po do. elemento que se quer medir. 
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Fig. 2.1 - Esquema diagramatico das etapas de analise por ativação 
neutrôníca. 
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Em seguida, têm-se duas possibilidades: a analise instru 
mental ou não-destrutiva (A.A.N.I.) e a analise radiôqulmica ou destru 
tiva .(A.A.N.R.). Na analise instrumental, a amostra irradiada ê levada 
a um detector de radiação gama para determinação do espectro contagem x 
canal. Na analise radioquímica, antes de levar a amostra para um detec 
tor gama, submete-a a uma separação química, cuja finalidade é elirnî  
nar picos de energias interferentes que encobrem parcial ou totalmente 
os picos de interesse. 

. Com a obtenção do espectro contagem x canal, parte-se pa 
ra o tratamento destes dados., que tanto pode ser manual quanto por com 
putador. Inicialmente,- transforma-se o espectro em energia x contagem 
através da curva de calibração obtida com fontes radioativas conhecidas, 

v Para identificar as energias, dos picos dos elementos, utilizam-se tabe 
Ias detalhadas (Adams and Dams, 1969; Bowman and HacMurdo, 1974). Em 

0 

seguida, aplica-se um método matemático para determinar a atividade me 
dida nos picos. De posse da atividade medida, determina-se a massa do 
elemento na amostra através da Equação a seguir, demonstrada no Apêndi^ 
ce A: 

A - C M x IO" m f 0 a (1 . e-Xt}> (2„ 
M 

onde: < 

i A m atividade medida pelo detector, em desintegrações por segundo; 

m « massa do elemento (g); 
'% • 

í m fluxo de neutrons que bombardeiam a amostra, em cnT'.S'1; 

f • abundância isotõpíca fracionária do nuclídeo alvo; 

M • mói do elemento; 

t • tempo de Irradiação; 

X • constante de decaimento (unidade inversa do tempo de irradta 
cão). 

o • secção de choque' para neutrons, em cm*; 
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A*concentração do elemento na amostra pode ser obtida dividindo a massa 

do elemento pela massa da amostra. 

No entanto, devido a existência de erro nos parâmetros ta_ 

belados (o, f e x), a variação do fluxo de neutrons do reator du_ 

rante a Irradiação e ao erro no tempo de Irradiação e nos aparelhos ele 

trônlcos, normalmente não se utiliza este método absoluto de determina^ 

ção da massa do elemento. Procede-se: Irradia-se simultaneamente um pa_ 

drão de mesmo estado fTsico da amostra (sólido, líquido ou gasoso); o 

W i s próximo possível (no mesmo recipiente) da amostra para minimizar 

a variação no fluxo de neutrons recebido por ambos,eutiliza-se a ex_ 

pressão: 

A m 
amostra amostra (2 2) 

% • * * > " "padrão ' . 

Esta expressão éobtída dividindo a Equação 2.T para a amostra pela res_ 

pectiva equação para o padrão, considerando que os outros parâmetros 

que não aparecem na Expressão 2.2 são os mesmos para a amostra e para o 

padrão. 

< 0 padrão utilizado é uma substância onde as concentrações 

dos elementos químicos são bem conhecidas, podendo ser padrão geology 

co (uma amostra de rocha cujas concentrações elementares foram previa_ 

mente estabelecidas por diversos laboratórios internacionais e naci£ 

nais), padrão sintético (vide Secçâo 3.4 para maiores detalhes), etc. 

Sé for o caso de A.A.N.R., detr~m1na-se o rendimento da 

separação química. 

A A.A.N. tem varias vantagens em relação aos outros met£ 

.dos analíticos. Utilizando pequena massa (mg) de amostra, que muitas ^e 

zes t cara e/ou dispõe-se de pouca quantidade, conseguem-se determina^ 

ções de concentrações da ordem de ppb. A A.A.N. pode ser um método não 

-destrutivo e não apresenta problemas de contaminação da amostra após 
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a Irradiação. Por outro lado, a A.A.M. ê u m metodò caro, pois necessi 

ta de uma fonte de neutrons tal como um reator nuclear, e não se conse 

gue informação quanto ao estado químico do elemento na amostra (por 

exemplo, não se consegue determinar se o Na detectado numa amostra es 

ti na forma de Na2C03 ou NaN03). Alem disso, não são todos elementos 

que se consegue ativar e medir por espeçtrometria gama. 

2.2 - A TEORIA DA ANALISE POR ATIVAÇÃO NEUTRONICA 

2.2.1 - 0 NEUTRON 

0 neutron, uma partícula elementar constituinte do núcleo 

dos átomos junto com os protons, è* o principal, protagonista da A.A.N.. 

0 nêutron é uma partícula sem carga, o que confere pro 

priedades especiais em relação ãs partículas providas de carga. 0 nêu 

tron nao é acelerado por campos elétricos ou magnéticos, não pode cau_ 

sar diretamente a ionização de 'átomos ou moléculas e não é afetado pe_ 

Ias forças de Coulomb quando se aproxima dos núcleos atômicos, o que fa_ 

vorece a ativação destes núcleos. 

0 nêutron é uma partícula que não pode existir isolada. No 

vácuo ele se desintegra com período radioativo de 12,5 minutos de aco£ 

do com a equação: 

i • 

n .-*• p • e + v, 

onde. v é o neutrino, com massa, de repouso igual a zero; e e o elétron e 

•p o proton. Não existem, na prática, segundo Traves1 (1975), neutrons 

livres o tempo suficiente para ocorrer esta desintegração, ja que são 

rapidamente absorvidos pelos átomos dos materiais que os rodeiam em tem 

pos -Inferiores a um microssegundo. Os princípios da ativação nêutrõnica 

estão baseados nesta Interação dos n'utrons com a matéria, onde a ene£ 

gla cinétlca dos neutrons (Tabela 2.1) é ò tipo de material bombardeado 

desempenham um papel muito importante. 
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TABELA 2.1 

CLASSIFICAÇÃO DOS NEUTRONS SEGUNDO SUA ENERGIA 

NEUTRONS 

térmicos 

epitérmicos 

cãdmicos 

epicãdmicos 

de ressonãmica 

médios 

rápidos 

ultra-rápidos 
• • . . . 

ENERGIA OU LIMITES DE ENERGIA 

0,025 eV 

0,2 eV 

0,4 eV 

1 - 10 eV ' 

10 - 500 eV 

500 eV - 0,5 MeV 

0,5 - 2 0 MeV 

> 20 MeV 

,>ONTE: Travesi (1975). 
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2.2.2 - O REATOR NUCLEAR COMO FONTE DE NEUTRONS 

O reator nuclear baseia-se na fissão nuclear de certos ato_ 

•os pesados, chamados materiais físseis, suscetíveis de uma reação nu_ 

clear. Nesta reação se produz, em média, 2-3 neutrons por nuclídeo fis 

sionado, que por sua vez produzem novas fissões capazes de produzir uma 

reação em cadeia. Esta reação em cadeia, quando convenientemente contro 

lada, mantém o reator nuclear em funcionamento, com um alto fluxo de 

neutrons que podem ser utilizados na irradiação de amostras. 

0 material físsel com neutrons ten.ii cos mais importante 

existente na natureza é o 2SSU, que tem abundância isotõpica de 0,722. 

Tanto o urânio natural quanto o enriquecido artificialmente em 2 , SU são 

empregados nos reatores como combustíveis nucleares. 0 processo de fis_ 

sao nuclear pode ser tratado como segue: um nuclídeo fTssel ao ser bom 

bardeado por neutrons sofre um processo de captura de neutrons, produ 

zindo um núcleo composto, que imediatainente se fissiona ou se parte em 

dois núcleos pesados de massa aproximadamente igual ã metade da massa 

total, e libera k neutros, de acordo com a equação: 

a , $U • *n *'(" §ü) - z{ + Z? + k*n T Q; 

esta reação é exotermica (Q z 200 MeV) e os núcleos Zx e Z2 são chama 

dos produtos de fissão. 
.i 

f̂  De acordo com o uso a que se destinam, os reatores clajs 

si ficam-se em: 

- reatores de potência: produção de energia elétrica; 

- reatores de pesquisa: experimentação em física e química . nuclea_ 

res e produção de radioisotopes; 

- reatores de ensaios de materiais:' estudo dos materiais de constru_ 

çãò de reatores; 

http://ten.ii
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- reatores de ensino: propósitos pedagógicos; 

- reatores experimentais: provas e comprovação de novos desenhos 

e tipos de reatores; 

- reatores reprodutores: produção de materiais fissionãveis,median_ 

te as reações nucleares (n, gama). 

No entanto, a maioria dos reatores podem ser classificados em dois ou 

•ais dos tipos acima. Em A.A.N., os mais importantes são os de pesqui^ 

sa e de ensaios de materiais, tendo em vista o alto fluxo de neutrons 

e a disponibilidade deste fluxo em dispositivos de irradiação adequa_ 

dos para conter amostras. 

• • . » 

No Brasil, o reator mais adequado atualmente para A.A.N. é 

o utilizado neste trabalho, o do IPEN-CNEN/SP. dedivo ao alto fluxo de 

neutrons disponível (10" neutrons cur'.s-1). 

' 2.2.3 - TEORIA DA ESPECTROMETRIA GAMA 

A determinação da quantidade, energia e tipo da radioati^ 

vidade é" feita através de detectores de radiação, onde a interação ra_ 

- dlação-detector é transformada em um sinal elétrico. Os detectores mais 

usados são os detectores a gás (Geiger-Müller e câmara de ipnização), os 

dntlladorés (orgânicos ou inorgânicos) e os detectores semicondutores. 

j • 

Os detectores semicondutores são os de mais aljta resolu 

Cio. Semicondutores são sólidos que, teoricamente, ã temperatura de 0°K, 

são Isolantes perfeitos, mas que, com a elevação da temperatura, tornam 

-s* Mis condutores, devendo por Isso operar a baixas temperaturas (tem 

ptratura do nitrogênio liquido -196°C). 0 comportamento dos semlconduto 

re$ pode ser entendido a partir da teoria de bandas de energia. 

Um fóton quando interage com a matéria pode ceder total 

ou parcialmente sua energia ao detector mediante processos distintos, 

únicos e individuais: efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de 
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pares. No efeito fotoelétrico, o fôton cede totalmente sua energia aos 

•tomos do cristal. No efeito Compton, o fôton incidente sofre um choque 

elástico com um elétron livre do'cristal, cedendo parcialmente sua ene£ 

gia ao elétron. 0 processo de produção de pares ocorre unicamente era 

presença de matéria quando a energia do fôton incidente é superior a 

1,02 MeV, que e a energia equivalente ã" massa de repouso do par elétron 

-positron. 

Na forma dos espectros gama intervém muitos fatores, tais 

como a energia da radiação, o tamanho do cristal, materiais que rodeiam 

o detector, especialmente a blindagem, tipo de radiações distintas dos 

fÕtons emitidos pela amostra, etc. 

Na Figura 2.2 apresenta-se o diagrama de bloco do equipa_ 

•ento eletrônico associado ao detector, utilizado no INPE. A fonte de 

alta tensão necessária para um bom funcionamento do detector não deve 

apresentar flutuações superiores a IX para variações de 10% da rede de 

energia elétrica. 0 .sinal elétrico produzido pelo detector é da ordem 

de «V, necessitando de amplificação a fim de que possa ser transportado 

até o amplificador sem acréscimo apreciável do ruído eletrônico. Essa 

amplificação é feita pelo pré-amplificador. Nos amplifícadores, eleva 

-se a tensão dos pulsos até centenas de mV a Volts. No analisador multi^ 

canalv os pulsos são analisados e contados e, através de formatação co£ 

veniente na interface, o espectro é transferido para o computador. Nes_ 

te*último', o espectro é tratado matematicamente para determinação das 

áureas dos picos. . 
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2.3 - FONTES DE ERROS 

Ao lidar com elementos, em baixíssimas concentrações, co 

n é o caso da A.A.N., deve-se levar em consideração erros sistemáticos 

(Tabela 2.2) que podem originar discrepancies de mais de uma ordem de 

magnitude. A seguir, detalham-se alguns deles. 

Adsorção é a incorporação de um soluto a uma fase sólida. 

Em radioquTmica, um dos aspectos deste fenômeno é a incorporação do ma 

terial radioativo na superfície do material ao qual é posto em contato, 

tal como béquer, bagueta, etc. Quanto menor a concentração do elemen 

to, maior a perda por adsorção. A quantidade adsorvida depende do e1e_ 

mento, seu estado de Valencia e concentração; da composição da solução, 

dó valor do pH, tipo, Valencia e concentração de outros elementos; do 

recipiente e seu material,.composição e pureza do material, dimensão 

e constituição da superfície, procedimentos de limpeza e pri-tratamen 

to; do tempo de adsorção e da temperatura. 

0 problema de perdas por volatização toma-se mais impojr 

. tante ã medida que são empregados métodos de dissolução e ataque a a]_ 

tas temperaturas. 

A fim de eliminar, ou mesmo reduzir, as perdas por adsoir 

çao e volátilização, utiliza-se a técnica de adição de carregador. Esta 

técnica consiste em acrescentar um elemento que tem as mesmas propríe 

dades químicas do material radioativo em baixa concentração. Esse ele 

Éento que se acrescenta (normalmente é um isõtopo do mesmo elemento que 

se; quer medir mas não-radioativo) é chamado carregador. 

Outros fenômenos podem ocorrer que dificultam a A.A.N., 

tais como existência de fotoplcos interferentes (interferência de ralos 

gama de mesma energia) e ocorrência de reações Interferentes (por exem 

pio, obtém-se 5*Mn* (* significa radioativo) tanto pela reação 

"Hn (n, gama) *'Mn* quanto pela reação "Fe (n,p)**Mh*). 
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TABELA 2.2 

CAüoAS DE ERROS SISTEMÁTICOS 

1. Amostragem, transporte, armazenamento, desintegração, peneiramento, 

homogeneização e lavagem impróprios da amostra. 

2. Contaminação: superfície dos instrumentos (pinça, bagueta, etc) e 

dos recipientes (béquer, cadinho etc), reagentes, substâncias auxi 

1lares, ar do laboratório. 

3. Adsorção: superfície dos instrumentos e recipientes, interfaces 

- (filtragem, coprecipitação etc). 

4. Volátilização de elementos e de compostos. 

5. Reações químicas: mudanças de Valencia dos Tons, troca iõnica, for 

nação de compostos complexos, formação de compostos voláteis e não 

-voláteis. 

6. Inteferência no sinal: efeitos da matriz, empilhamento de sinais, 

ruTdo de fundo, perdas de resolução. 

7: Calibração e avaliação incorretas: padrões incorretos, soluções pa 

drão instáveis, erros durante medições, calibração falsa, extrapola 

ções indevidas, deriva em energia etc. 

FONTE: TschQpel e TOlg (1982). 
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Essas fontes de erro são discutidas nais poraenorizadaaen 

te por TschOpel e TOlg (1982), Gibson e Jagaa (1980), Frey (1980), De 

Soete et alii (1972). Das et alfi (1979), Chou (1980). Travesi (1975) 

e Atalla (1978), entre outros. 



' CAPITULO 3 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 - TRATAMENTO DAS AMOSTRAS ANTERIOR * IRRADIAÇÃO 

3.1.1 - PULVERIZAÇÃO 

As aaostras de sedimentos, apôs levadas ao laboratório da 
Divisão de Radioquímica do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares 
do Conselho Nacional de Energia Nuclear IPEN-CNEN/SP, em São Paulo, fo 
r m pulverizadas, conforme descrito a seguir: 

- moagem grossa: utilizando um martelo, moeu-se uma parte da amos_ 
tra (não se moeu toda a amostra para haver possibilidade de repe 
tição da moagem, caso houvesse necessidade). 

- colocação da amostra no almofariz de ágata e moagem fina com pis 
tiTo de ágata' até passar na peneira de aço inoxidável ABNT - 140 
{M 0,105 mm ou Tyler-150); 

• homogeneização da amostra moída e colocação em recipiente dev± 
damente identificado. Os padrões geológicos não necessitam de 

.- pulverização por já se encontrarem neste estado. 

3.1.2 - PREPARAÇÃO PARA IRRADIAÇÃO 

As amostras de sedimentos e dos padrões geológicos foram 
preparadas para irradiação como descrito a seguir: 

- pesagem em balança analítica (± 0,05 miligramas); 

• - colocação da amostra e do padrão bem próximos um ao outro em p£ 
pel de alumínio e acondicionamento na cápsula de irradiação fe£ 
ta de alumínio ("coeininho"); 

- encaminhamento para Irradiação. ' • 
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. lote-se que, de acordo com a quantidade de Material a ser 

Irradiado e con o teapo de irradiação, o invólucro utilizado no acondj^ 

cfonaaento da amostra pode ser de plástico comum, tie papel alumínio ou 

cápsula de polietileno. No entanto, devido ã existência de impurezas no 

papel alumínio, a utilização deste requer transferência do material ir 

radiado para um invólucro não-irradiado, sob pena de haver interferência 

das impurezas presentes no papel alumínio, elevando também o tempo mor 

to do equipamento eletrônico utilizado. 

3.2 > TRATAMENTO DAS AMOSTRAS POSTERIOR K IRRADIAÇÃO 

Após liberados pelo serviço de Proteção Radiológica do 

IPEH, os materiais irradiados têm destinos diferentes, dependendo se 

'fora» submeti dos ã A.A.N.I. ou ã A.A.N.R.. No caso de A.A.N.I., os ma 

teria is foram transferidos do papel alumínio de irradiação para cãpsu 

Ias de polietileno não-irradiadas, sendo submetidas em seguida a espec 

trõmetro gama. No caso de A.A.N.R., fez-se separação química em cada 

amostra, antes de serem submetidas ao espectrõmetro* Após determinado 

teapo de decaimento, determina-se o rendimento da separação química. 

3.2.1 - SEPARAÇÃO QUÍMICA 

A separação química utilizada baseia-se no método de co 

precipitação dos metais nobre com telürio (Stockmann, 1983) esquema tiz^ 

da na Figura 3.1, cuja adaptação para as condições do presente trabalho 

é descrita a seguir. 

'' Em cadinho de níquel, evaporar (em banho de. areia) 500 

lambda (1- lambda « 10"' mL) de solução de írídio de concentração igual 

• 0,12 ag/mL ou seja, secar o carregador. Acrescentar, na seqüência, 3 

pastilhas de NaOH (aproximadamente 5 gramas), 3 g de Na,0t, a amostra 

Irradiada e mais 3 g de Naa02, de forma a ficar a amostra entre duas ca 

aadas de peroxido de sódio para aumentar a eficiência da fusão. Homoge 

nflzar com bagueta de vidro. Fundir 20 minutos,- contados a partir do 

instante em que o conteúdo vira líquido. Durante a fusão, homogeneizar 
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e liquido, agitando o cadinho*e, quando se usar tampa, destampar o cadi^ 

nho de vez em quando para evitar acúmulo de gases.liberados durante a 

. fusão. Após esse tempo, deixar o cadinho esfriar no ambiente. Transpojr 

tar o conteúdo para um béquer de 300 -400 mL com auxílio de 60 mL de 

água deionizada: deixar por um tempo a água no cadinho que, em seguida, 

é raspado com bagueta de vidro (para facilitar a limpeza, jogar água no 

cadinho e deixar aquecer na chapa). Lavar o cadinho com 35 mL de HC1 8N 

e adicionar este ácido ao béquer. Acrescentar 15 mL de HC1 concentrado 

ao béquer: ir acrescentando aos poucos e homogeneizando, até não haver 

•ais reação ao colocar HC1. Ferver a solução por 10 minutos numa chapa 

térmica com tela para quebrar o peróxido e ficar livre de sedimentos 

não dissolvidos e/ou de õxidos de Ni provenientes do cadinho. Após es_ 

se tempo, com a solução fervendo, adicionar-se 2,5 mL de solução de Te 
v de concentração 1 mg/mL e 15mL de solução SnCl, 1H. Nessa etapa, ocojr 

re a formação de uma nuvem preta de Te metálico na solução, revelando 

o início da precipitação. Ferver por mais 5 minutos para coagular o pre 

cipitado, durante os quais a solução fica verde-claro e há deposição de 

sal solúvel em água no fundo do béquer. Acrescentar em seguida 1,5 mL 

da solução de Te e ferver por mais 5 minutos. 0 sal que se forma é dis 

solvido acrescentando água ao béquer. 0 precipitado de Te é aquecido e 

passado em papel de filtro Whatman n? 41, Ahs1ess.comauxílio de HC1 1M 

quente (evaporando), que serve também para lavar os materiais utiliza_ 

dos e evitar maiores perdas de amostras. 0 papel de filtro é secado em 

Infravermelho»dobrado, selado num invólucro plástico, fixado num recî  

piente de-contagem e levado ao espectrõmetro gama para contagem. 

http://Ahs1ess.com
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Na,0, + AMOSTRA 

FUSÃO 

AMOSTRA FUNDIDA + H,0 + HC1 

AQUECIMENTO 

Te • Sn Cl, 

PRECIPITAÇÃO 

FILTRAGEM 

.» • 

RECIPIENTE DE CONTAGEM 

Fig. 3.1 - Diagrama de bloco da separação química, 
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3.2*2 - CALCULO DE RENDIMENTO DA SEPARAÇÃO QUÍMICA 

Apôs a contagem nor espectrômetro gama, deve-se determinar 

o rendimento da separação química das amostras submetidas ã A.A.N.R., a 

fim de corrigir a atividade medida. Para determinar o rendimento da se_ 

paração química de determinada amostra, deve-se aguardar o tempo sufi^ 

ciente para os fotopicos de interesse ativados na amostra decaírem, no 

mínimo, 10 meias-vidas. Apôs este tempo, irradiam-se a amostra separada 

quimicamente e um padrão sintético não-irradiado durante 15 a 30 minu_ 

tos em fluxo térmico de IO11 nêoutrons.cnr^.s"1. Depois de 1 hora de d£ 

caimento, faz-se a contagem dos raios gama da amostra e do padrão si£ 

tético, durante 1 a 2' horas. Com estas atividades medidas determina-se, 

pela Equação 2.1, a massa de irídio contida na amostra separada quimi_ 

* camente. Comparando esta massa com a utilizada como carregador na sepa_ 

ração química, tem-se o rendimento. * 

3.3 - OBTENÇÃO E TRATAMENTO DE ESPECTROS GAMA 

Na Tabela 3.1 apresentam-se as características básicas dos 

sistemas eletrônicos utilizados no IPEN e no INPE para obtenção dos es_ 

pectros gama. No IPEN, o sistema I possui um microcomputador acoplado, 

que permite tanto obtenção de espectro tratado quanto obtenção de canal 

x contagem em fita de teletipo ou em fita de uma impressora acoplada. 

0 sistema II possui uma vantagem sobre o I: pode-se gravar o espectro 

em disquetes para utilização posterior. No INPE, o espectro é gravado 

em disco no computador Burroughs 6800. Por outro lado, o programa de 

tratamento do espectro canal x contagem é diferente em cada sistema. No 

sistema I utiliza-se o programa FALA em linguagem BASIC desenvolvido pa_ 

ra otninicomputador HP2100. Este programa age como um alisador do espe£ 

tro com quantos canais se queira e determina os picos de acordo com a 

largura ã meia-altura escolhida.. 0 programa utilizado .10 sistema II é.o 

Gel 1 Gam em Linguagem ORACL desenvolvido pela ORTEC para o PDP 11/04 da 

DIGITAL. Este programa estuda o espectro através da determinação de um 

possível triângulo como représnetaçao do fotópico. No sistema III, os 

espectros sao, inicialmente, submetidos a um programa que determina 
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grosseiramente os picos encontrados»'Nestes picos aplica-se o programa 
HYPERMET (Costa, t980) para determinação precisa do pico na região esco 
Ihida. 

TABELA 3 J 

CARACTERÍSTICAS BfiSICAS DOS SISTEMAS ELETRONICUS 

UTILIZADOS NO IPEN E NO INPE 

iNUttUtO 

Ststtaa 

. Otuctor 

cristal 

•arca 

volune do cristal 
(o»3) 

*rS-aniplif<cador 

AapHHctdor 

Analisador 

MltlCMMl 

•arca 

no dt canais 

Curv* típica de calibraçio 
( C «a ktV, N • canti ) 

Conversão apronimada 
{ ktV / canal ) 

Resolução eproxiaeda 
" (ke») . * 

• IKN 

I 

G* (11) 

«TEC 
•odeie 8001-0521 
série 12-349 

- 30 

ORTEC 120-4 

ORTEC 4S1 

Hewlett-Packard 
S410A 

4096 

E « 0.5 H • 13,4 

0.» 

2 . Í 

I I 

Ce (11) 

«TEC 
modelo 8001-1521 U 
série 17-3491 . 

- 3 0 

ORTEC 120-4 

ORTEC 440 A 

ORTEC 6240 A 

4096 

£ • 0 , 5 11-0,5 n*-4,2 

0.5 

2.6 - 2.7 

i 

INPE 

'. tu 

Ge ( l i ) 

fabricaso t -
laboratório francês 

44 

CANBERRA 2C01 

ORTEC 472 A 

Tracor Nortrern 
T« - 1710 

8192 

E • 0 .18 N - 9 .5 

0.18 

1.1 
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3.4 - PREPARAÇÃO HE PADRÕES SINTÁTICOS : 

Devido ã escassez de.padrões geológicos no País, freqüen 
temente parte-se para utilização de padrões sintéticos, cuja preparação 
ê descrita a seguir. 

Pesa-se uma massa do elemento que se quer fazer o padrão 
sintético. Esta massa é previamente calculada para obter a concentração 
desejada. Colóca-se a massa num béquér e acrescenta-se um solvente do 
elemeoto, que ? evaporado quase completamente com o auxílio de uma cha_ 
pa térmica. Após sucessivas evaporações quase completas, acrescenta-se 
solvente ao béquer e coloca-se a solução em um balão volumitrico com 
ácido clorídrico concentrado (ou HN03 concentrado), tornando a solução 
bastante ácida. Com água deionizada e destilada, completa-se o volume 
do balão volumitrico e agita-se o balão para homogeneizar a solução. Es_ 
ta é a denominada soluçao-estoque. 

Para preparar a soluçao-estoque de irTdio, parte-se do 
IrCU, qué e facilmente dissolvido por água. 

A partir da soluçao-estoque, pode-se preparar soluções 
mais diluídas. Jogando com volumes diferentes da soluçao-estoque e de 
balões voiumetricos conseguem-se soluções com diversas concentrações. De 
posse "destas soluções,' parte-se para pipetá-las em papel de filtro ou 
em, sTltca". 

•\. Nota-se que três procedimentos básicos são executados pa_ 
ra evitar adsorção: o elemento dissolvido é mantido em solução ácida, 
.as soluções são mantidas em geladeira e agita-se bem o balão volumetric 
co antes de utilizar as soluções. Como se trabalha com baixíssimas con_ 
centraçoes, evitar a adsorção e de fundamental importância. 
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CAPÍTULO 4: 

RESULTADOS OBTIDOS NO DESENVOLVIMENTO DOS MÉTODOS 

4.1 - ANALISE POR ATIVAÇÃO NEUTRONICA RADIOQUlMICA 

4.1.1 - DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

A A.A.N.R. começou com uma avaliação qualitativa da d1ss£ 

luçao das amostras. Utilizando ácido nitrlco, algumas gotas de ácido 

sulfúrico e ácido flqondrico, demorou-se aproximadamente 3 horas para 

dissolver de 50 a 100 mg de amostra, utilizando cadinho de ferro. Para 

analise quantitativa,dissolveram-se duas amostras com 2 mL de ácido n? 

tricô, 2 mL de ácido fluoridrico e 4 gotas de ácido perclÕrico, procedi^ 

mento executado duas vezes. Observou-se a redução da massa em 33% e 25%. 

Irradiaram-se, então, 2 amostras de sedimento e 2 padrões geológicos 

PCC-1, durante 40 horas em fluxo epitêrmico de IO13 neutrons.cm"2.s"1, 

que, em seguida, foram dissolvidos com ácidos nitrico,f1uondrico e pejr 

clÕrico, e submetidos ã espectrometria gama. 0 único resultado positi^ 

vo foi o aparecimento do fotopico 468 keV do irídio em um dos sedimen 

tos, contado com 52 dias de decaimento: 0,92 (±0,63) contagens por m2 

nuto (a propagação de erros foi feita segundo Mafra, 1973). No entâ t 

to, este método de separação química não é conveniente para este traba_ 

lho-de determinação de irídio, dado o longo tempo de execução da disso 

lujção (3 horas), a baixa porcentagem de redução da massa da amostra após 

a dissolução (29,0% em média), o longo tempo de decaimento necessário 

para medir o fotopico de 468 keV (em torno de 50 dias), e a alta porceji 

tagem.de erro na atividade medida (69%). 
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http://tagem.de
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Assim, efetuou-se uma ampla pesquisa bibliográfica1 dos 
áêtodos de separação química do irídio, dada a não-disponibilidade de 
in método já conhecido e dominado no âmbito nacional. Levando em consî  
deração os vários fatores em jogo, tais como: equipamento e materiais 
de laboratório disponíveis e prazo de execução, optou-se pelo método da 
coprecipitação dos metais nobres com o telúrio (Stockmann, 1983). 

Verificou-se inicialmente a possibilidade de utilização 
'deste método com uma.análise qualitativa da dissolução pelo peróxido de 
sódio, em duas amostras de sedimentos e uma de PCC-1. Utilizou-se c£ 
dinho de ferro. Diante de resultado positivo para esta dissolução, pre 
pararam-se duas amostras de sedimentos e uma de PCC-1, que foram irra 
diadas por 30 minutos em fluxo térmico de 10" neutrons.cm"2.s"1. A se 
paração química foi feita em cadinho de ferro, sendo o padrão sintético 
carregado com 35 nanogramas de irídio. Após 18 horas de decaimento, as 
3 «nostras apresentaram fotopicos do isotopo I9l>Ir de meia-vida curta 
(19,15 horas). No entanto, não se observaram os fotopicos de ouro, p£ 
lídio e platina previstos pelo método, provavelmente porque não se col£ 
caram os carregadores convenientes destes elementos. Com duas amostras 
de sedimento, treinou-se a separação química e determinou-se o rendimen 
to delas, obtendo-se uma média de 39,6 (±2,2)%. 

Prepararam-se 300 mg de sedimento e um padrão s i n t é t i c o 
com 62,7 ng de irídio. Antes da irradiado de 30 minutos, foi feita a 
separação química da amostra em cadinho de níquel revestido com resina 
orgânica, na tentativa de aumentar o rendimento da separação (Stockmann, 
1983, menciona um rendimento de 60% para o irídio). Obteve-se rendimen 

1 Tarry, 1980 e 1982; Sunãberg e Boynton, 1977; Barker Jr. e Anders, 
1968; Crocket e Kuo, 1979; Mueller, 1977; Maleszeuska e Dybczynski, 
1978; Agiorgitie, 1978; Samadi e Fedoroff, 1978;Govaerts et alii, 197Sa 
ê 197Sb; Gijbels e Govaerts, 1973; miler et alii, 1971; Ganapatny e 
Brovnlee, 1979; Foerster e Goerner, 197$; May et alii, 1978; Keaye et 
alii, 1974; Sauanl e Haldar, 1981; Greenland, 1971; Veriovkin e Gil^ 
bert, 1977; Derdoegh et alii, 1976; Gilbert e Veriovkin, 1976; Kimura~ 
1983; Crocket et alii, 1968. 
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-to de apenas 40,7 (±1,5)%. Tonando 300 mg de amostra não-irradiadas, 

efetuou-se a separação química com algumas modificações, lia horadafij_ 

tragem do precipitado, houve forâação de um solido branco, posteriormen 

te identificado como sal solúvel em água. 

Dominada definitivamente a separação quTmica, irradiaram 

-se amostras durante 4 horas em fluxo de IO13 neutrons.cm* .$" . Apôs 

38,3 horas de decaimento, obtiveram-se fotopicos de Ir e muitos outros 

elementos, principalmente Terras Raras. No entanto, desconfiou-se da 

Interferência do lantânio no fotopico de 328 kèV do ""Ir nas duas amos_ 

trás, devido ao aparecimento do fotopico de 487 keV do 1 % 0La. Medindo 

este fotopico após longo tempo de decaimento (195 horas), verificou-se 

que era realmente devido ao lantânio (meia-vida = 40,27 horas). 

Devido â fácil obtenção do fotopico de 411 keV do 1,éAu 

(meia-vida = 2,70 dias), surgiu a possibilidade de medir o ouro junta 

mente com o irTdio. Testou-se esta possibilidade usando carregador de 

Au e Ir: irradiaram-se duas amostras de PCC-1 durante 4 horas. Nestas 

•mostras hão mais apareceu o fotopico de 487 keV do 1HOlà. Obtiveram-se 

as concentrações apresentadas na Tabela 4.1. 

Diante deste sucesso obtido para o padrão geológico PCC-1, 

partiu-se para verificação do método em uma amostra de menor concentra 

cão de IrTdio: padrão geológico W-1. Apresentam-se os resultados obti 

dps na Tabela 4.2. Visto que as concentrações encontradas para o irT 

dlo estão acima do valor de literatura, tentou-se novamente a separação 

química em W-1. Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 4.3, mojs 

tràm que as concentrações estão na mesma ordem de grandeza dos valores 

tabelados na literatura, porém, são sempre superiores a eles. Após ve 

rlflcação de que não hã Interferências de outros elementos nestes foto 

picos* acreditou-se que o problema não está na separação química em si, 

mas sim por se trabalhar no limite de detecção da aparelhagem eletrôni^ 

ca e/ou por estarem ocorrendo sérios problemas de perdas de irTdio por 

adsorção na preparação dos padrões sintéticos. Ajustando uma curva de 

atividade A em função da -massa m para as diversas amostras estudadas 



- 30 -

' até esta al tura, observou-se que o resultado ê sempre ufta equação de re 

ta A*a+bm, onde a e b são constantes para cada caso, porem variando de 

um caso para outro. 

Para verificar a equação desta reta com mais pontos do 

que o utilizado acima (2 pontos), prepararam-se 5 padrões s i n t é t i c o s 

coa massas intercaladas entre uma amostra de W-1 e uma de PCC-1. No en 

tanto, o padrão de menor massa apresentou atividade comparável ã de um 

dos padrões de maior massa, além de ter ocorrido uma variação muito grar̂  

de nas concentrações observadas. Estes fatos.levam a crer que houve en 

gano na preparação dos padrões sintéticos, devendo-se desconsiderá-los 

e, portanto, repetir as medidas. 

v Antes, porém, fez-se uma comparação entre os rendimentos 

das separações químicas de W-1 e PCC-1; para a separação de W-1, revés 

tiu-se o cadinho com resina orgânica, enquanto para a separação de PCC-1 

não se revestiu o cadinho com esta resina. Dado a obtenção de maior 

rendimento para PCC-1, concluiu-se que não se deve revestir o cadinho 

com resina, conforme sugerido na l i teratura. 

Na nova determinação da curva A=a+bm, os padrões sintétj^ 

• cos foram submetidos a fluxo térmico de IO13 neutrons.cm"2.s"1 durante 

. 4 horas. Obteve-se (Figura 4.1) que a atividade especifica (atividade 

por unidade de massa) diminui ã medida que se aumenta a massa dos pa_ 

drões sintéticos, até praticamente atingir um valor assintotico. Não se 
.f _ 

deve, então, pipetar abaixo de 10 nanogramas de ir idio na preparação 

dos padrões sintéticos. Utilizando os resultados obtidos para os 2 pa 

drões de massa maior que 10 ng, ajustou-se uma reta para o* fotópico de 

328 keV do 1 , % í r , obtendo-se a equação de reta A«0,180+0,579m, onde A é 

dado em contagens por segundo e m eu nanogramas. 



" TABELA 4.1 
"* . ' 

CONCENTRAÇÕES DE OURO E IRlDIO OBTIDAS POR A.A.N.R. 
EFETUADA EM PADRÃO GEOLÓGICO PCC-1 

ELEMENTO 

OURO 

IRlDIO 

FOTOPICO 
(keV) 

411 

328 

468 

• CONCENTRAÇÃO 
OBTIDA 
(ppb) 

2,34(±0,4X) 

2,20(±2,3X) 

2,96(±4,1X) 

RENDIMENTO 
MEDIO DA -
SEPARAÇÃO 

(X) 

90* 

40,2 ±2,7 

* 

CONCENTRAÇÃO 
' CORRIGIDA 

(ppb) 

2,60 ± 0,01 

5,4 i 0,2 

7,4 t 0,6 

VALORES DE 
LITERATURA** 

(ppb) 

0,63 a 3,4 

2,1 a 8,10 

* rendimento obtido por Stockmann, 1983 
** obtidos por levantamentos feitos por Stockmann (1983) e Ahmad et ai 11 (1980). 



' TABELA 4.2 

, CONCENTRAÇÕES QE OURO E IRlDIO OBTIDAS POR A.A.N.R. EFETUADA EM 
PADRÃO GEOLÓGICO W-1 PARA OS DOIS SISTEMAS ELETRÔNICOS DO IPEN 

ELEMENTO 

OURO 

IRlDIO 

FOTOPICO 
(keV) 

411 

328 

CONCENTRAÇÃO OBTIDA 
(ppb) 

SISTEMA I 

3,11±0,03 

1,47±0,27 

SISTEMA II 

3,65 i0,03 

0,62 ±0,11 

RENDIMENTO 
OA 

SEPARAÇÃO 
(X) 

65,4 ±0,9 

26,3 ±0,2 

CONCENTRAÇÃO CORRIGIDA 
(ppb) 

SISTEMA I 

4,76±0,08 

5.6 ±0,2 

SISTEMA II 

5,58 ±0,08 

2,4 ±0,4 

VALOR DE 

LITERATURA* 

(ppb) 

3,6 a 5,8 

0,18a 2,3 

* obtidos dos levantamentos feitos por Stockmann (1983) e Ahmad et ai 11 (1980) 
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TABELA 4.3 

CONCENTRAÇÃO DE OURO E IRlDIO OBTIDOS POR A.A.N.R. 

EFETUADA EM PADRÃO GEOLÓGICO W-1 

ELEMENTO 

OURO 

IRlDIO 

FOTOPICO 
(keV) . 

411 

316 

328 

468 

CONCENTRAÇÃO 
OBTIDA 
(ppb) 

4,0 ±0,02 

4,68 ±0,63* 

0,13 ±0,02* 

1,02 ±0,09 

0,36 ±0,05 

CONCENTRAÇÃO 
CORRIGIDA 

(ppb) 

-6,12 ±0,09 

7,16 ±0,97 

0,49 ±0,08 

3,88 ±0,34 

1,37 ±0,19 

VALORES DE 
LITERATURA-

(ppb) 

3,6 a 5,8 

0,18a 2,3 

* contagem após 26 dias de decaimento 

** obtidos dos levantamentos feitos por Stockmann (1983) e Ahmad et 

' ilÜ (1980). 

'OBS.: Foram adotados os rendimentos da Tabela 4.2. 
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No entanto, este ajuste ê suspeito, visto que somente se 

. utilizaram 2 pontos. Para um resultado mais confiável,'determinou-se 

nova curva (Figura 4.2) com padrões sintéticos de 10, 20, 30, 40 e 50 

ng, massas nas quais não ocorre problema de adsorcão. Observa-se,na H 

gura 4.3, que não hã tendência de crescimento ou decrescimento das atj[ 

vidades especificas dos padrões sintéticos, tal como ocorreu no caso da 

Figura 4.1, podendo-se dizer que, neste caso, o erro sistemático devido 

i adsorcão foi minimizado. 

Para verificar qual a melhor curva que se ajusta aos pori 

tos da Figura 4.2, utiliza-se o método dos mínimos quadrados para três 

curvas diferentes: uma reta que passa pela origem, uma reta quenãopajs 

» sa pela origem e um polinômio de segundo grau. Da Tabela 4.4, nota-se, 

pelo critério do quiquadrado reduzido e peTa probabilidade de quiquadra 

do ser maior do que o valor calculado (Pf(x*))> que a curva que melhor 

se ajusta ê a reta que não passa pela origem. Isto implica que a ativi^ 

dade ê diferente de zero quando não se tiver nenhuma massa de irTdio, o 

que indica algum erro sistemático no equipamento eletrônico utilizado. 

Por outro lado, pode-se questionar se o coeficiente linear b ajustado 

nesta reta é devido realmente a um erro sistemático ou ê diferente de 

zero devido a flutuações estatísticas. Para verificar esta possibi1ida_ 

de, supõe-se que o valor verdadeiro de b seja zero, com desvio padrão 

0,61:" se a distribuição dos dados (A., m.) é normal, a probabilidade 

de que se obtenha um valor de b maior ou igual a 0,42 apenas devido a 

flutuação estatística, sendo em média zero, é dada por: 

- \P(biO,42 com o - 0,61) - 5 db. (4.1) 
'o,*a / 2n o 

Fazendo uma mudança de variável b'«b/c e utilizando tabelas da integral 

da função erro (Vanin e Hei ene, 1980, pg.63), obtém-se: 

P(b20,42 com o - 0,61) - 0,25. (4.2) 
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Hí« portanto, 25X de chance de obter para b um valor igual ou naior 
que 0,42 apenas devido I flutuação estatística, quando seu valor verda 
deiro é zero. Esta probabilidade estabelece a suspeita de que. pode es_ 
tar havendo un erro sistemático e que b não é zero de fato. 

Como, então, poderia ser obtido um valor próximo do valor 
esperado para a concentração de irTdio em V.-M Da Tabela 4.3, tem-se 
que a condição mais favorável para tal i usar o fotopico de 316 kèV. do 
1 ' * I r (aeia-vida = 74,3 dias), irradiando 350 mg de amostra durante 4 
horas em fluxo de IO13 neutrons.cm' .s"1 , separando-a.quimicamente pelo 
método de coprecipitação com telúrio, e contando 15 horas, no mínimo, 
epos 25 dias de decaimento.' 
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r t U N i l provlvtl: 
A • 0,4t (ft 0,11) * 0,371 (ft 0,011) • 

60 

massa dQ irídio (ng) 

Fig. 4.2 - Gráfico de atividade em função da massa de 1r7d1o para 5 padrões 
sintéticos. 
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TABELA 4.4 

MÉTODO OOS MTNIMOS QUADRADOS PARA VERIFICAÇÃO DE MELHOR AJUSTE DE CURVA 

CURVA AJUSTADA 

A - a m 

A « b • a m 

A « b + a m + cm* 

VALOR DOS 
PARÂMETROS 

a » 0,389 

b = 0,42 

a * 0,374 

b « 1,8 

a > 0,24 

c « 2,5 x 10"3 

ERRO NOS 
PARÂMETROS 

0,013 

0,61 

0,025 

1,3 

0,12 

2,0 x IO"5 

X2 

3,20 

2,72 

1,33 

X2 REDUZIDO 

0,80 

0,91 

0,67 

Pf ÍX
2) 

22 

45 

23 
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4.1.2 - CONCLUSÕES 

Observa-se na Tabela 4.5 que* o método de coprecipitação 

com telurio forneceu resultados concordantes com os valores de literatu 

ra para o padrão geológico PCC-1, tanto para o ouro quanto para o irT 

dio. Para o padrão geológico W-1 obtiveram-se valores concordantes pâ  

ra o ouro, o mesmo nãó ocorrendo com o irTdio. Para este último, dete£ 

ninam-se os parâmetros ideais para as condições de laboratório disponT 

veis: usar o fotopico de 316 keV do 1,2Ir. 

Surgiu também a possibilidade de medir irTdio pelo método 

de dissolução em ácidos nitricô, fluorTdrico e perclõrico, que pode ser 

desenyolyido para tal. 

Para obter resultados favoráveis nas condições disponj 

veis, para quaisquer outras amostras, estas devem ter massa de 1 nan£ 

grama de irTdio, no mínimo. 
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* • * ' 

QUADRO COMPARATIVO DE CONCENTRAÇÕES DE OURO E IRlDIO PARA PCC-1 E W-1 

CUICNIO 

ouw 

mloio 

(D 

0,86 í 0,16 

(0.6? ; 0,68; 

0.88 ; 0.92; 

0.94 ; 1,0») 

0,73 1 0,14 

0.97 * 0,20 

«.« 1 1.1 
(5.00 ; 5.(0; 

5,85 ; 6,08; 

7.S2 ; 8,10) 
3.7 4 1.1 

5,00 4 1,90 

K C - 1 

(2) 

3,0 4 0,3 

(1.6 - 3.3) 
0,63 ; 0.73 

0.7J ; 1.3 

0.8 

0.8 1 0.5 

1.42 ; 3.14 

1.6 

3.2 1 1,? 

3.4 4 1,4 

0.67 • 0,10 • 

6.0 i 0.2 
(5.7 - S.3) 

S 4 2 

5.1 4 2,2 

5.2 

5.6 

5.7 

6.6 

6,65 

6.7 ; 7.1 

3.5 Í 0 . 4 

2.1 Í 0 . 6 . 

CONCCMRACAO (ppb) 

CSTE TOA0W.HO 

2.60 t 0,01 

$.* í 0.2 
7.4 t 0.6 

O 

4,7 * 0 , 7 . 

(«.21 ! M J ; 
5,47) 

«.2 1 0.3 

«.6 

«.» 
5.0 

0,36 ! 0,03 
(0.34 ; 0,38) 

0.18 1 0.01 
0,34 • 0,04 

H • 1 

(2) 

« V * 0,5 

««,1 • 5.6) 
3.6 * 0.4 

3.» 
4,2 4 0,8 

«.6 4 0.7 

•5,6 4 0,2 

4.6 * 0,7 

4,8 4 1.1 
9 

0,30 4 0,02 
(0,28 ; O.JJ) 

0.26 4 0,02 
0,26 

0.34 4 0,09 

0,26 4 0,19 

2.3 4 0.4 

ISTI 

4.76 

5.58 

0.49 

TMBAIHO 

4 0.08 

4 0.08 

4 0.08 

(1) l*v»M«MC«to foUo por StockxiM (19*13); 

(2) l«»Mtvw«to feito por «hMd «t i l l l ( 1 * 8 ) . 
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4l2 - ANALISE POR ATIVAÇÃO NEUTRONICA INSTRUMENTAL 

4.2.1 - DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

Esta análise foi iniciada irradiando 2 amostras de sed^ 

•entos de 100 mg cada e 50 mg de padrão geológico PCC-1, durante 8 horas 

ea fluxo térmico de IO13 neutrons.cm' .s"1. 0 fotopico de 468 keV do 

ÜrTdio foi observado somente no PCC-1, contado com 85 dias de decaimen 

to. Plotou-se, então, o número de desintegrações por segundo em função 

do canal (ou energia) para se ter uma visualização do espectro e cert[ 

ficar-se de que o tratamento dos dados não omitia, por alguma razão, o 

fotopico procure.'' nos sedimentos. Verificou-se que, realmente, o rui 

do de fundo encobria o fotopico. 
# -

Irradiando 200 mg de sedimento durante 40 horas, ainda 

assim não se detectou irídio apôs 23 dias de decaimento. 

Aumentou-se o tempo de irradiação para 72 horas. Detectou 

-se o fotopico do irídio no PCC-1 contado com 120 dias de decaimento. 

Porém, em sedimento contado com 126 dias de decaimento não apareceu 

- esse fotopico. Calculando a concentração de irídio no PCC-1, obteve-se 

1.5 ppm, que é três ordens de grandeza maior do que os valores de lite 

ratura. SupÕe-se que ocorreu perda de irídio por ocasião da preparação 

do padrão? sintético. 

v Diante destes resultados negativos para as amostras de se 

dlmentos, partiu-se para a repetição do tempo de irradiação de 40 ho 

ras. Detectou-se o fotopico de 468 keV no PCC-1 contado com 48 dias de 

decaimento. No entanto, o mesmo não ocorreu para os sedimentos conta_ 

dos com 50 e 53 dias de decaimento. 

0 próximo passo na tentativa de detectar irídio nos sed| 

mentos foi aumentar a massa de 1,5 gramas, irradiando-as durante 32 ho 

ras em fluxo térmico de 10Xí neutrons.cm"2.sM. 
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Para tal irradiação, verificou-se, inicialmente, a resis_ 

tência ao fluxo de neutrons de cápsulas cilíndricas de polietileno na_ 

cionais. Visava-se utiliza-las como. recipientes de irradiação. Obteve_ 

-se que o tempo máximo de irradiação para essas cápsulas é de 16 horas, 

apôs o que as cápsulas se deformavam. Utilizou-se, então, papel alumT 

nio na irradiação, transferindo em seguida as amostras para cápsulas de 

polietileno não-irradiadas para contagem. 

.Irradiou-se uma amostra de sedimento, uma de padrão geolcí 

gica W-1 e um padrão sintético, no mesmo recipiente de irradiação. Após 

41 dias de decaimento, não se detectou o fotopico no padrão geológico 

W-1, mas detectou-o no sedimento. Comparado ao irTdio obtido no padrão 

sintético, têm-se as concentrações de 2,5(±1,1) e 3,70(±0,51) ppb para 

os dois sistemas eletrônicos do IPEN. Contando com vários outros tem 

pos de decaimento, não mais se observou o fotopico no sedimento, ner.i em 

W-1. 

0 fato de observar o fotopico de 468 keV do irTdio por 

A.A.N.I. em uma amostra de sedimento escolhida ao acaso e altamente po 

sitivo. No entanto, não ê fato consumado, inclusive porque se corre o 

risco de ter havido contaminação. . Para confirmar este fato, preparo^ 

-se: 

a) três recipientes de irradiação contendo cada qual dois padrões 

, sintéticos de mesma concentração de irTdio para verificar a re 

produtibilidade do método; 

b) um recipiente contendo PCC-1, que foi perdido por ocasião da se 

lagem para irradiação; 

c) um recipiente com amostra de sedimento escolhida ao acaso; 

d) um recipiente com W-1, que não apresentou o fotopico do irTdio. 
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Dos resultados obtidos (Tabela 4.6) conclui-se que: 

1) Observando as atividades especificas dos padrões sintéticos 

irradiados nos recipientes 3 e 5, houve uma boa reprodutibilicte 

de do método. No recipiente 4, a atividade especifica para os 

dois padrões variou mais do que nos de 3 e 5 devido ã perda de 

aproximadamente metade da massa do padrão P7 durante a transf£ 

rência (do papel alumínio de irradiação para cápsula de polieti 

leno não-irradiada). Também, os padrões P4 e PI contados nas 

mesmas condições que os padrões dos recipientes 3, 4 e 5 a pre 

sentaram atividades especificas (16,2 e 17,0 contagens.s^.g-1, 

respectivamente) próximas as amostras desses recipientes. 0 ya 

v lor médio de todos estes dados é 16,2 (±2,2), ou seja, variação 

de 14%. Sem levar em consideração os padrões do recipiente 4, 

o valor médio e 16,2 (±2,4) que implica uma variação de 15%. Es 

tas variações de atividade especifica entre os vários recipie£ 

te devem-se provavelmente ã variação no fluxo de neutrons do rea_ 

tor. 

2) Houve detecção de iridío no sedimento, contado durante 18,4 ho 

ras após 45,5 dias de decaimento. Ess* fato não implica, neces_ 

sarlamente, que a concentração no sedimento seja maior do que 

a em W-1, onde não se detectou irTdio. 0 primeiro foi contado 

ã menor distância do detector com tempo morto de 12% enquanto o 

padrão geológico foi contado com tempo morto de 17% ã maior di_s 

.tância, ou seja, W-1 se ativou bem mais do que a amostra de s£ 

dimento, não permitindo condições favoráveis de detecção. 



TABELA 4.6 

DADOS PARA O FOTOPICO DE 468 keV DO 1,aIr 

RECIPIENTE 
DE 

IRRADIAÇÃO 

1 

2 

3 

4 

5 

AMOSTRA 

P4 

sedimento 

P 1 

P 8 

P 9 

•P 5 

P 7 

P 2 

P 3 

ATIVIDADE ESPECÍFICA 
(cts- s"1 . g"1) . 

16,243 

0,337 

16,953 

13,155 

13,699 

14,468 

18,087 

19,153 

18,067 

• 

OBSERVAÇÕES 

Incerteza grande (i 6,7%) 

F W H M » 1,75 keV 
• • 

» 

Perdeu-se 45% da sTHca na transferência 

P • padrão sintético 
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Calculou-se a concentração de 1,95(±0,32) ppb de iridio 
no sedimento. Para cálculo do desvio padrão, vide Apêndice B. Este ê 
um bom resultado, mas o método estava, ainda, passível de verificação: 
precisava-se certificá-lo com amostra de concentração conhecida. Para 
t a l , irradiou-se 500 mg de PCC-1: obteve-se a concentração de iridio 
de 4,7(±0,6) ppb. Este valor esta coerente com o valor recomendado na 
literatura de 5,2 ppb (Flanagan, 1973). 

4.2.2 - CONCLUSÕES 

Para as condições disponíveis, verificou-se què se conse 
gue determinar concentrações maiores ou iguais a 5 ppb de i r i d i o por 
A.A.K.I., através do fotópico de 468 keV do irídio. Irradiam-se 100 mg 
de amostra durante 8 horas em fluxo térmico de IO14 neutrons.cm" .s~ . 

Para amostras com concentração menor que 5 ppb, deve-se 
Irradiar maior massa por mais tempo. Para concentrações de 2 ppb, como 
é o caso dos sedimentos, deve-se irradiar 1,5 g de amostra durante 32 ho 
ras em fluxo térmico de IO13 neutrons.cm"2.s"1, contando-se de 10 a 12 
horas após 40 dias de decaimento. Verificou-se a boa reprodutibilida 
de deste método e obteve-se bom resultado para o padrão geológico PCC-1. 

:- Para amostras com concentrações menores que aproximadameri 
te 2 ppb, deve-se utilizar o método de análise por ativação neutrônica 
radioquWica implantado. 

«• 
*\ • 



* CAPITULO 5 

HIPÓTESE DO IMPACTO DE ASTEROIDS 

5.1 - INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 

A. historia geológica da vida na Terra passa por instantes 

de "crise". Com base em estudos paleontolõgicos, divide-se esta nisto 

ria em eras, períodos, épocas e estágios (Tabela 5.1), segundo as ext™ 

ções em massa observadas. Estudos recentes analisam as extinções em 

massa de fosseis de famílias de vertebrados e invertebrados marinhos 

e observam que quatro dessas extinções são estatisticamente significar^ 

tes, além de se observar um declínio geral na taxa natural de extinção 
k (Figura 5.1). 

Interessa-se, neste trabalho, pela grande extinção em 

massa que define a interface geológica entre os períodos Cretáceo e Tejr 

ciario (interface C/T), ocorrida ha 65 milhões de anos atras. Nesta -in 

terface, as extinções no ambiente marinho foram mais severas do que as 

ocorridas no ambiente terrestre, conforme Tabela 5.2, provavelmente po£ 

que ele foi atingido por profundos distúrbios trõficos secundários. 0 

fato de maior impacto nessa extinção é o desaparecimento dos grandes 

répteis, os dinossauros. Este evento de extinção pode freqüentemente 

ser Identificado com uma lâmina divisória nas sucessões sedimentarias e 

geralmente se reconhece que ocorreu em um pequeno período do tempo geo_ 

lógico. Estimativas (Russel, 1979) da duração local da extinção variam 

en,tre essencialmente instantâneas e 10.000 - 100.000 anos. 
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TABELA 5.1 

DIVISÃO DA HISTORIA GEOLÓGICA DA, TERRA 

CO» 

FwtrMOtC* 

{•* Crlptòtõtco) 

Cr* 

Conoiõtc* 

ftnoiilco 

Meotttca 

Pretermit ca 

Arqutotõtc* 

•>ertotfo 

Qutttrnirto 

Ttrclírlo 

Crtticto 

Jurõsslco 
Trlisslco 

Penal«no 
CirbonTfero 

Oevonleno ' 

SHuriano 

OrdovIcUno 

Cwbrlano 

Inicio tf» 
Terr* 

tpoc» 

RtC«ntt 
Pleistoceno 
Plloceno 

Hioceno 

Oltgoceno 
CoCeno 

Pilcoceno 

Superior 

Inferior 

Andar 
(ou estágio) 

MacstrlchUtno 

Cempanlano 
Sentonlano 

ConlacUno 

Turoniano 
Cenomantano 

Infdo 
(allhôei tfe anos) 

0,00$ 
?.5 
7 

?« 
38 
S« 
65 

' 

• 

196 
HO 
«S 
280 
MS 

• 39$ 

«30 
SOO 

$70 

> Z bilhões 

S bilhões TT 

Cir*cterttt1c*f 

mtn T 

• 

PretfeaTnU «et MaTferet 

e fenerSjtaot. 

Predonfnlo tfoi rípltl» 

ojaintescos e tc*Títrit. 

Apoeew «os «nfUlot t 
trlptifroaujs. 

Apoqev «os peiieti «e|eu 
cio nos continentes. 

Invertebrados0 aparlcjo tfo 
grand» número de fõtte<S ; 
vida aquática, peUos P'( 
altivos no Ordovictane i 
SHuriano. 

•estos raros de áleas, es 
ponjas, crustáceos e colei 

..ttritfçs, 

Siw evidências fossil(feres. 

FONTE; L e i m e Leonardos (1980) . 
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•I 
•» 

X 
« 
•o 
to 
X 
m 

600 400 

Tempo geológico (108 anos) 

NOMENCLATURA 

G » cambriano 

e s ordoviaciano 

S * siluriano 

0 = devoniano 

C - carbonTfero 

P = permiano 

T = triãssico 

K s cretáceo 

T « terciãrio 

J « jurãssico 

5^1•- Taxa de extinção total (número de famílias extintas çor mi 
Ihões de anos) em função do tempo geológico para famílias d? 
vertebrados e invertebrados marinhos. 

- 0 pico 2 não e estatisticamente significante. A linha cheia 
è* o ajuste de curva para a taxa natural de extinção e as 
Unhas tracejadas definem a banda de 95% de confiança para 
esta regressão linear. 

FONTE: Raup e Sepkoski Jr. 1982. 



TABELA 5.2 

JUTMERO DE ESPÉCIES DE ORGANISMOS FOSSEIS ANTES E APgS 

" A EXTINÇÃO CRETACEO/TERCIARIO 

A 

ESPÉCIES 

Organismos de água doce 

Organismos terrestres 

Microorganismos marinhos flutuantes 

Organismos marinhos habitantes do 

fundo do mar 

Organismos marinhos nadadores 

Total global 

NOMERO (A) DE 

ESPÉCIES ANTES 

DA EXTINÇÃO 

36 

226 

298 

1976 

332 

2868 

NOMERO (B) DE ' 

ESPÉCIES APOS 

A EXTINÇÃO 

35 

183 

173 

1012 

99 

1502 

PORCENTAGEM 

(JKIOO) 

97 

81 

58 

51 

30 

52 

FONTE: Russel (1979). 



- 51 -

Formulam-se várias hipóteses para explicar a causa e os 

mecanismos de tal grande extinção, entre as quais: 

a) Vulcanlsmo: esfriamento térmico provocado por véus de põ vulcã 

nico, formados pela Injeção súbita de matéria partlculada na 

forma de cinzas vulcânicas e pela condensação de certos gases 

vulcânicos (Robock and Mass, 1982); injeção de substâncias bio 

logicamente deletérias na biosfera (Russel, 1979); efeitos de 

altas atividades vulcânicas submarinas e subaéreas, associadas 

a eventos megatectõnicos de energias superiores a IO30 ergs 

(Campsie et alii, 1984). 

b) Extravasamento de Oceano Ártico: oceanos do mundo todo foram co_ 

bertos por uma camada de água de baixa salinidade devido a rup_ 

tura do Oceano Ártico por uma fenda tecõnica (Gartner and 

Keany, 1978); um distúrbio climático, uma severa e prolongada 

seca de talvez uma dicada ou mais, acompanhada por um esfriamen_ 

to geral, provocado por ruptura do Oceano Ártico (Gartner and 

McGuirk, 1979). 

c) Efeito estufa: uma drástica redução de cocolitoforTdeos (fito 

plâncton), talvez por esgotamento de nutrientes abaixo de um ní 

vel critico, afetou radicalmetne o ciclo do carbono. Houve acu_ 

mulo de CO* na atmosfera. Como o C02 absorve parte da radiação 

Infravermelha refletida pela superfície terrestre, houve aqueci^ 

i manto da baixa amtosfera, da superfície dos continentes e dos 

oceanos. Com este fenômeno, mais C02 foi jogado para a atmosfe 

'< ra, e assim sucessivamente, numa reação em cadeia de aquecimen_ 

;'., . to e expulsão de C0 a, provocando uma elevação da temperatura da 

- atmosfera (McLean, 1978a e 1978b). 

d) Supernova: grande aumento da radiação ultravioleta solar na su 

perfície da Terra devido a remoção temporária da cobertura de 

ozônio da atmosfera. Esta remoção é devido ã incidência de for_ 

tes pulsos de raios X ou radiação cósmica originados numa expio 

são de supernova (Ruderman,. 1974). Whitten et alii (1976) calcu 
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* • * 

lam a probabilidade de U a 5% de ocorrer uma explosão de super 

nova nas condições ideais para provocar tal remoção da camada 

de ozônio. 

e) Inversão do campo geomaqnético: influência das inversões na evo_ 

lução biológica (Harrison and Prospero, 1974). Uffen (1963) S£ 

gere que a intensidade do campo geomagnêtico ê reduzida a valores 

muito baixos durante as inversões, permitindo que radiação cõs_ 

mica normalmente blindada pelo campo atinja os organismos v^ 

vos. Watkins e Goodell (1967), Opdyke et alii (1966), Harrison 

(1968) e Wollin et alii (1973) são outros trabalhos relacion^ 

dos com esta hipótese. 

0 maior obstáculo em determinar qual a verdadeira causa 

.desta grande extinção reside no fato de que todas informações disponT 

veis são de natureza indireta, quer seja analise de mudanças biologic 

cas gravadas em fósseis, quer através de evidências físicas tais como a 

abundância e razões ísotópicas de oxigênio estável e carbono em sed^ 

roermos pelagicos; estas evidências físicas estão relacionadas com mudan_ 

ças na temperatura, salinidade, oxigenação e produtividade orgânica da 

água do mar, volume das calotas polares e nível dos mares, parâmetros 

de difícil interpretação. 

5.2 - A HIPÓTESE 

.» 

Ao invés das evidências indiretas de outras hipóteses, Al 

varez et*'ai 11 (1980) apresentaram uma evidência física direta para um 

evento anômalo ocorrido exatamente na época da extinção C/T. A hipótese 

formulada com base nesta evidência parte do princípio de que os elemen 

tos do grupo da platina (platina, irídio, õsmio, rõdio, rutênio e pala 

dio) são menos abundantes na crosta e manto superior terrestres do que 

nos meteoritos condríticos e no material médio do Sistema Solar (Tabe 

la 5.3). Devido ã grande secçao de choque de captura para neutrons tér_ 

micos e ã não-interferência de fotopicos de radiação gama de outros ele 

mentos em algumas de seus energias, Alvarez et alii escolheram o irí 

dio para medida de concentração em amostras de sedimentos marinhos da 
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Interface C/T. Para tal, utilizaram a técnica de análise de elemento^ 

•traço por ativação neutrônica. Apresenta-se, na Figura 5.2, um perfil 

. geológico típico para as variações de irídio. 

Observada essa anomalia de irídio, Alvarez et alii (1980) 

analisam e descartam algumas hipóteses, cujo raciocínio expõe-se a se_ 

guir. Concluem que a anomalia é devida a uma fonte extraterrestre do 

interior do Sistema Solar, um meteoroide de 10km de diâmetro (essa co£ 

clusão é apresentada também por Smit e Hertogen (1980), mas estes não 

citam quais seriam os efeitos de tal impa'cto na vida terrestre). Sug£ 

rem então que este meteoroide entrou na nossa atmosfera colidindo com 

a superfície e formando uma cratera. A nuvem de matéria ejetada da cra_ 

terá atingiu a estratosfera e espalhou-se ao redor do globo. Essas par_ 

tTculas em suspensão impediram a luz. do Sol de atingir a superfície te£ 

restre por vários anos, até o pó assentar-se" sobre a Terra. A perda de 

luz suprimiu a fotossíntese e, como resultado, houve quebra da cadeia 

alimentar e conseqüente extinção. 



TABELA 5.3 

ALGUNS ELEMENTOS DO GRUPO DA PLATINA EM METEORITOS 

E NO MANTO SUPERIOR TERRESTRE 

A 

ELEMENTO 

QUlMICO 

Ir 

Pt 

Rh 

Os 

ABUNDÂNCIA 

CRUSTAL 

(ppb) 

0,4 

2 

0,4 

0,4 

ROCHAS SEOIMENTARES 

E SEDIMENTOS 

(ppb) 

0,012 a 1,4 

0,1 a 50000 

0,2 a 200 

0,065 a 500 

CONTEOOO MEDIO EM 

METEORITOS FERRÍCOS 

(ppb) 

450 a 8800 

500 a 19300 

220 a 2100 

2300 a 16200 

CONTEODO MEDIO EM 

METEORITOS CONDRÍTICOS 

(ppb) 

220 a 590 

790 a 1600 

150 a 210 

600 . a 860 

FONTE: Wedepohl (1969). 
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Abundância de irídio (ppb) 

Fig. 5.2 - Exemplo de perfil de irídio anômalo encontrado 
em torno da interface C/T. 

- Dados obtidos na fração calcarea do furo DSDP 
Leg. ó2, sítio 465 A, "core" 3. 

FONTE: Alvarez et alii, 1982b. 
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5.3 - ANALISE DE OUTRAS HIPÓTESES * 

Ao testar se ha Ir em quantidade suficiente na água do mar 

para contribuir para essa anomalia, Alvarez et alii (1980) aparentemen^ 

te não detectaram irídio na água analisada. 

Para testar se a anomalia í de origem extraterrestre, AJ_ 

varez e colaboradores consideraram o aumento que seria esperado em 27 

dos 28 elementos por eles medidos se o irídio em excesso tivesse como 

origem uma fonte com composição media da crosta terrestre. Os aumentos 

observados aproximam-se mais do esperado para uma fonte com composição 

média de condrito carbonãceo: 

v Há, entretranto, grandes abundãncias de irídio em algij 

mas fontes terrestres localizadas como, por exemplo, minério de níquel 

e cromita. No entanto, não se encontram quantidades suficientes de Ni ou 

Cf nas secções estudadas para explicar a abundância de Ir observada, a 

menos que a química marinha tenha concentrado preferencialmente este 

elemento e disposto dos outros em qualquer parte. A probabilidade de 

ocorrência desses eventos no mundo todo parece menos provável do que orl_ 
gem extraterrestre para o irídio. 

Discutem, em seguida, se a anomalia é devida a uma afluên 

cia «normal de,material extraterrestre Ou a uma lenta e gradual acumu_ 

lacão de material.meteorítico, seguida de concentração (ou menor dilui 

cio) por algum mecanismo identificável. Um primeiro cenário requer mu_ 

danças físicas e químicas nas águas dos oceanos na época das extinções, 

levando a extração do Ir residente nessas águas. Tal extração requer con 

centrações-de Ir maiores do que as observadas atualmente. Mais ainda, 

requer-se que uma anomalia positiva seja acompanhada por uma anomalia 

negativa imediatamente a seguir, o que não se observa. Um segundo ce 

nário postula a redução na taxa de deposição de todos componentes do 

sedimento pelagico, exceto para o pó meteorítico que carrega o Ir con 

centrado. Este cenário requer a remoção da argila mas não das partieu 

Ias que carregam o Ir, talvez devido a correntes de velocidades exata 
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tanente corretas. Essas correntes teriam afetado as várias localidades 

estudadas exatamente na época da extinção C/T, cm toda parte do mundo, 

e em nenhuma outra época estudada. 

No entanto, há vários argumentos a favor de uma afluência 

anormal de Ir: que as extinções foram eventos extraordinários, o que pc> 

de indicar uma causa catastrófica; que a anomalia de irTdio é agora C£ 

nhecida em varias partes do mundo (Figura 5.3 e Tabela 5.4); e que um 

asterÕide de 10 km de diâmetro ao atingir a Terra, evento que ocorre pro 

babilisticamente com a mesma freqüência das maiores extinções, pode pr£ 

duzir os efeitos físicos e biológicos observados. 

Em suma, Alvarez e colaboradores concluem nessa fase dos 
v estudos que a anômala concentração de irTdio na interface C/T é melhor 

interpretada como indicativa de afluência anormal' de material extratejr 

restre. Apesar de a probabilidade de ocorrência de uma explosão de S£ 

pernova suficientemente perto do Sistema Solar ser bem pequena, este 

evento pode estar sujeito a testes experimentais diretos. Mas, há duas 

evidências'segundo Alvarez e colaboradores que descartam esta hipótese; 

. não se detectou o isotopo 2"*Pu esperado (Ir/21** Pu=103), e nem se ob 

servou a taxa 191Ir/x,3Ir esperada. Concluem, então, que a anomalia ê 

mito provavelmente originada por um corpo do Sistema Solar e não de 

qualquer fonte estranha a ele, como por exemplo durante a passagem da 

Terra através das espirais galácticas, como sugerido por Napier e Clube 

(1979), ou por explosão de supernova. 



Fig. 5.3 - Ocorrências de anomalia de irídio na interface C/T. 

- Os números correspondem ao numero de referência da 
Tabela 5.4. Os valores nos retingulos dão a melhor 
estimativa da quantidade integrada da anomalia de 
irídio (em unidades 1(T9g.cm~2) para locaisnãoní 
lacionados nesta tabela. Círculos abertos são 1p_ 
cais com analises em andamento. Não há o valor p£ 
ra EL KEF no trabalho consultado. 

FONTE: Alvarez et alii, 1982b, 



' . . ""' . TABELA 5.4 

LOCALIZAÇÃO DAS DIVERSAS AMOSTRAS RELATIVAS ff FIGURA 5.3 NAS QUAIS O IRÍDIO FOI ANALISADO 

I O C A L 

ITAUA 

OlMrttACA 

ESPANHA 

NOVA 2EIAN0IA 

HAITI 

E.U.A. 

AOSS1A 

ATLÂNTICO 
SUL 

PACIFICO 
NORTE 

Contnsi 
Bottaccione 
Acqualagna 
Petritcío 
Coroa * Cerbara 
Pontodano 
Frontal» 
Fornace 
CingoU 
Colcanino 
Cesellt 
Maesla ConMbfe 
Furlo Vi* F lMlnl t 

Stevns Kllnt 
Assens, Jutland 
NyeKUv, Jutland 

Carayaca 
luMayi 
San Sebastian 

Woodside Creek 

Bêloc 

Tort Canyon, New H i * 1 co 
Beaton, New México 
Braios River , Tetas 

Mangyshlak 

DS0Pleg39. STtio356 
DSOP leg 72, S i t i o S16F 
D S W l t 9 ? 3 . S i t i o 524 
0S0P1cg74, S i t i o 528 
05DPleg74, S i t i o 539 

O'-.W l i " i62 ,S l t io .W0A 
Rioint p ' i l .mcoio C.PC-3 

LAT1TVOE710NG1TUOE 

43922.6'N 12933.7'E 
43921.9'N 12935.O'E 
43936.7'N 12940.8'E 
43936.7'N 12938.7'E 
43936.1'N 12933.6'E 
43929.4'N 12937.3'E 
43921.O'N 13905.6'N 
43933.2'N 1393S.3'E 
43921'(( 13912'E 
42927.6'N 12949.4'E 
42940.4 ' * 12949.J'E 
43927.2'N 12945.O'E 
43938.3'N 12942.6'C 

55916.7*N 12926.5'E 
66940'N 109O4'E 
57900'N 08950'E 

30903'N 1954'U 
4391»'» 2916'W 
439I9'N 2900'U 

41957'S 174903'E 

18924'N 72932'H 

36953'N 1049S6'W 
36954'N 104927'W 
31906'N 96950'W 

43939'N 51912'£ 

2a917.22"S 41905.28*W 
30916.59'S 35917 . l l 'U 
29929.06'S 3930.74'E 
29931.49'S 2919.44'E 
28955.83'S 2946.08'E 

33919.23'N l7flQ55.14'r 
30919.9'N 1579-19.4'H 

AiniCNTE 
DC 

DCPOSICAO íftíillÜ
IÍ 

Marinho 
Marinho 
Harinho 

Marinho 
Marinho 
Marinho 

Marinho 

Marinho 

Continental 
Continental 

Marinho 

Marinho 

It
li
l 

Marinho 
Mjrinho 

ABUNOXMCIA K PICO 
DE IRlOlO 

(PPb) 

S.O 
3.9 
4.4 
8.4 
8.7 
3.1 
4.S 

10.3 
7.1 
6.3 
2.7 
6.0 
1.2 

87 
3.8 
1.9 

44 
4.0 
6 . 8 . 

28 

2.3 

S.S 
0.8 
2.1 

6.S 

0.16 
1.0 
3.6 
1.0 
O.B 

IS 
14 

MAXIMA QUANTIQAOC 
INTEGRAOA DE IRIDIO 
(10-9 í / O . 2 ) 

>37 

• 1 

» f 

197 ' 
>70 

S3 

120 

>32 

40 
40 
43 

»40 

»0.4 
12 
30 

>26 
3 

330 

NOt'CRO DC REFERENCIA 
NA FISURA 

S.3 

1 
2 
3 
4 
S 
6 . 
7 
8 
t 

10 
11 
12 
11 

14 
IS 
16 

17 
18 
1» 

20 

21 

22 
23 
24 

2$ 

26 
27 
28 
29 
30 

31 

» 

FONTE: Alvarez et a l i i (1982b). 
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5.4 - ARGUMENTOS PRÕ E CONTRA A HIPffTESE 

Apôs a comunidade científica tomar conhecimento da anoma 

lia de irídio encontrada em sedimentos marinhos amostrados em Gubbio, 

Itália, inúmeros trabalhos correiatos começaram a ser realizados. Encort 

traram-se, então, anomalias de irídio na interface C/T .em toda parte do 

globo terrestre, inclusive em amostras de sedimentos continentais (Orth 

et alii, 1981; Gilmore et alii, 1984; Brooks et alii, 1984). 

A interpretação de que a anomalia de Ir deve-se aumimpac 

to de asterõidè (ou cometa) í incrementada segundo Alvarez et alii (1984) 

por: argumentos probabilisticos (Alvarez et alii, 1980; Wetherill and 

Shoemaker, 1982; Weissman, 1982; Grieve, 1982); razões entre elementos 

do grupo da platina (Alvarez et alii, 1982a; Ganapathy, 1980; Luck and 

Turekian, 1983); composição mineralógica e isotópica. da argila da inter 

face C/T (DePaolo et alii, 1983; Luck and Turekian, 1983); a presença 

de esférulas (Smit and Klaver, 1981; Varenkamp and Thomas, 1982) que se 

imagina originadas no impacto (Montanari et alii, 1983); e por cálculos 

que mostram que um.tal impacto provoca severos distúrbios ambientais, 

incluindo: impedimento da entrada de luz solar (Alvarez et alii, 1980; 

Toon et alii, 1982; Pollack et alii, 1983); elevação brusca da tempera_ 

tura (Emiliani et alii, 1981; Toon et alii, 1982; Pollack et alii, 

1983); e grande produção de ácido nítrico na atmosfera (Lewis et alii, 

.1982). Além diçso, observa-se em geral, os efeitos biológicos esperados 

pela teoria do impacto de asterõidè e conseqüente supressão da fotossín 

tese. A cadela alimentar no oceano se baseia em plantas microscópicas 

flutuantes que apresentam extinção quase completa; os animais em níveis 

mais elevados da cadeia alimentar também foram fortemente afetados. A 

cadeia alimentar também foram fortemente afetados. A cadeia alimentar 

na terra se baseia também em plantas; dessas, algumas desapareceram de_ 

finitivamente e outras temporariamente durante o intervalo de interru£ 

cão da luz solar; os grandes animais herbívoros e carnívoros que depen_ 

diam direta ou indiretamente dessa vegetação extinguiram-se. 

No entanto, ainda se está longe de um acordo sobre a cau_ 

sa e os mecanismos da grande extinção C/T. Wezél,et alii (1981) encon 
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traram altas concentrações de irTdio em diversas profundidade em 

Gubbio, tanto acima quanto abaixo da interface C/T; baseados em resul^ 

tados geoquTmicos, petrogrãficos e mineralógicos concluem que a anoma_ 

lia é devida a enriquecimento diagenético de Ir de possível origem vu]_ 

canoginica originada por processo de dissolução. Archibald e Clemens 

(1982) sugerem, através de evidências fosseis, que as mudanças obsérva_ 

das na interface C/T são o resultado de um processo gradual e não de um 

simples evento catastrófico súbito e nTtido. Estudando as partículas 

aéreas emitidas em erupção do vulcão Kiluauea, Zoller et alii (1983) ob 

servaram grande enriquecimento de irTdio e outros elementos; sugerem que 

ocorreram eventos vulcânicos durante os períodos Cretáceo e Terciario 

de magnitude suficiente para introduzir o Ir encontrado na interface. Ana_ 

Usando 4 seqüências sedimentares da interface Frasniano/Fameniano, 

HcGhee Jr. et alii (1984) não encontraram anomalia de irTdio em nenhuma 

das seqüências. Van Valen (1984) alerta para algumas evidências contra 

rias ã hipótese de asteróide por ele relacionadas e que, segundo ele, 

não foram convenientemente refutadas: ocorrência dos últimos dinossau_ 

ros abaixo da interface C/T, em Montana (Estados Unidos) e vizinhanças; 

comunidade' de água doce não afetada; existência de floras transitórias 

. abaixo da interface; ocorrência de material supostamente extraterrestre 

abaixo da interface; ausência de efeitos da eliminação do ozônio estra_ 

tosférico; ocorrência de dinossauros bem acima da interface no Novo Mé 

xico; não se observam os efeitos do esfriamento previsto; ausência de 

desordens na interface'(se o impacto ocorreu no mar) e aparente ause£ 

cif .de grande cratera terrestre. 

V Entre outras implicações da hipótese do asteróide, duas 

se sobressaem: primeira, se a extinção C/T foi causada por tal evento, 

o mesmo pode ser verdadeiro para as outras grandes extinções. De fato, 

foi localizada anomalia de irTdio próxima ã interface Eoceno/Oligoceno 

(Ganapathy, 1982; Alvarez et alii, 1982a), o que pode indicar um evento 

catastrófico também nesta interface. Segunda, deveria ser encontrada a 

cratera produzida pelo impacto do corpo, o que não aconteceu ainda (o 

diâmetro esperado da cratera é de 200km).. Contudo, tendo em vista que 

cerca de 75% da superfície da Terra é coberta por oceanos (e essa pro 
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porção não deve ter sido muito diferente ha* 65 milhões de anos atras), 

esse impacto pode muito provavelmente ter ocorrido no mar. Neste caso, 

a "çicatriz" deixada pelo impacto jã* deve estar abaixo de um dos conti 

nentes devido ã subducção do assoalho oceânico, conforme a teoria da 

TectÔnica de Placas. 

Dentro deste quadro aparentemente confuso, nota-se a ne_ 

cessidade de um estudo multidisciplinar profundo, de tal modo a levar em 

consideração todas as evidências indiretas e diretas. Porém, qual seja 

o veredicto sobre a causa (ou causas) e os mecanismos da extinção C/T, 

devera estar incluída uma explicação para a anomalia de irTdio encontra_ 

da nesta interface, mesmo que seja tão simples como a concentração natu_ 

ral deste elemento. Nesta observação reside boa parte da importância des 

te trabalho de desenvolvimento da técnica de análise, de sedimentos ma_ 

rinhos amostrados em território nacional. 

5.5 - PERIODICIDADE DE IMPACTOS 

Observando a face da Lua, nota-se que há inúmeras crate 

ras de diversos tamanhos e que são devidas a impactos de variados cojr 

.pos celestes. Não há motivos para que a Terra não seja atingida por 

tais corpos como, de fato, e observado. Ha, no entanto, diferenças nos 

efeitos de tais impactos, devidas, principalmente, ã existência da at̂  

mosfera terrestre. Ha a hipótese de que um desses efeitos seja a extin 

çio em mass'a da vida na Terra. Pergunta-se então: esses impactos são 

fenômenos;aleatórios ou obedecem a alguma periodicidade? Se periódicos, 

coincidem'com uma possível periodicidade das extinções conhecidas? Que 

corpos celestes proporcionariam tais impactos? 

Raup e Sepkoski (1984), acumulando dados de aparecimento 

e extinção de animais marinhos, notaram 12 picos de extinção (Figura 

5.4), com melhor ajuste de curva resultando num período de 26 milhões 

de anos, com 99,7% de nível de confiança. Se essa periodicidade é real, 

notam Raup e Sepkoski, são profundas as implicações para a biologia evo 

luclonãria: todas espécies devem estar Igualmente .sujeitas ã extinção 
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por uma causa externa comum. Pela falta de possTvel mecanismos terres_ 

três para induzir essa periodicidade, eles sugerem causa extraterres_ 

tre. Por outro lado, Alvarez e Muller (1984) observam que a maioria das 

crateras com diâmetro maior que 10 km ocorrem em ciclos de 28,4 milhões 

de anos, valor próximo ao da periodicidade de extinções. 
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Tempo geológico (milhões de anos) 

Ffg. 5.4 - Ciclo de 26 milhões de anos proposto por 
Raup e Sepkoski (1984). 

A seguir apresentam-se hipóteses que, admitindo os impa£ 

tos de objetos extraterrestre como causa Inicial das extinções, consj^ 

deram uma possível relação entre periodicidade de extinçõe'. e periodic^ 

dade de impacto de cometas. 

' V • 

Rampino e Stothers (1984), analisando os dados de Raup e 

Sepkoski (1984), sugerem que a periodicidade dominante nas maiores ex 

tlnções em massas marinhas durante, ao menos, os últimos 250 milhões de 

anos é 30 (±1) milhões de anos com desvio padrão de (±9) milhões de anos 

nos episódios individuais. Observam que esse ciclo terrestre esta forte 

mente relacionado com o tempo necessário para o Sistema Solar oscilar 

verticalmente sobre o plano da Galáxia, que é de 33 (±3) milhões de 

anos, segundo as evidências astronômicas atuais. Sugerem então que a 

causa inicia! das crises biológicas terrestres origina-se de colisões 

NOMENCLATURA 

P » permiano 

T = triássico 

J = jurãssico 

K » cretáceo 

T s terciãrio 
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(ou passagens próximas) entre o Sistema Solar e nuvens médias e grandes 

de gas e poeira Interestedares. Entre outras conseqüências, uma nuvem 

Interestelar próxima perturbaria gravitacionalmente a família de come 

tas do Sistema Solar e, desta forma, aumentaria o fluxo de cometas (e 

corpos celestes derivados de cometas) próximos ã Terra, ocasionando os 

Impactos de grandes corpos. 

Para Schwartz e James (1984), no entanto, como consequên_ 

cta da oscilação vertical do Sistema Solar em realcão ao plano galactic 

co, haveria efeitos perturbativos na irradiação solar da Terra e conse_ 

quente alteração na biosfera. Para a extinção C/T, sugerem a superpôs^ 

ção desses efeitos perturbativos aos de um impacto de asteróide. Segun 

. do eles, para nosso alivio, estã-se a meio caminho de dois episódios de 

extinção em massa (os mais recentes foram a 11 milhões de anos e 38 mî  

ihões de anos atrás). 

No entanto, Thaddeus e Chanan (1985) observam que são ne_ 

cessarias no mínimo 300 extinções em massa, em clara oposição ãs 9 ana_ 

Usadas por Rampino e Stothers (1984), para que se obtenha evidincia es_ 

tatlsticamente significante para a hipótese de oscilação vertical do 

' Sol em relação ao plano galáctico. Segue-se, dizem ainda, que, se exis_ 

te uma periodicidade nos dados, é altamente improvável resultar de eji 

contros entre o Sistema Solar e nuvens moleculares. 

i Por outro lado, Davis et alii (1984) e Whitmire e Jackson 

(1984) sugerem um modelo no qual o ciclo de extinções está associado com' 

o período*orbital de uma estrela companheira do Sol, chamada Nemesis. 0 

semi-eixo Qiàior necessário e 1,4 anos-luz; a excentridade orbital (maior 

ou Igual a 0,9) conduz Nemesis periodicamente ã-densa região interna da 

nuvem de cometas, perturbando grande número destes. Inicia-se uma inteii 

sa "chuva" de cometas no Sistema Solar, resultando em severos Impactos 

na Terra por período de 105-10* anos. Nemesis provavelmente tem massa 

entre 2x10"" e 7x10** massas solares e é* potencialmente observável no 

Infravermelho. 



' CAPITULO 6 

ANALISE PRELIMINAR DE SEDIMENTOS 

6.1 - COLETA DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTOS 

Contactou-se a CENPES-Petrobrâs para obtenção de amostras 

de sedimentos de origem marinha convenientes para a possível local iza_ 

cão da interface C/T e a retirada de amostras para as análises prelinn 

nares. 

0 problema inicial enfrentado nesta amostragem foi o de Io 

calizar a interface C/T entre as dezenas de metros de testemunhos de sort 

dagem pré-selecionados pelos paleontólogos da CENPES. A única caracte 

rústica física que permite identificar com "precisão esta interfaceéúma 

delgada lamina de argila de alguns milímetros a poucos centímetros de 

espessura. 

A consulta aos relatórios técnicos na biblioteca da CENPES 

permitiu, através dos dados de datação paleontolÕgica, uma seleção, gros 

seira do nível onde se poderia localizar a interface C/T nos testemu 

nhos. 0 critério empregado nesta seleção foi bastante simples: procu 

rou-se localizar o nível mais alto do Cretáceo e o nível mais baixo do 

Terçlario efetivamente determinados no testemunho. Desta forma,a inter 

f^ce deveria estar localizada em algum ponto neste intervalo de testemu 

nho. No entanto, fenômenos de regressão e transgressão do mar na época 

'4à deposição podem remover a interface da seqüência sedimentar, deixan^ 

do um lapso de tempo no testemunho difícil de diagnosticar. Alem.disso, 

muitos dos testemunhos estavam bastante danificados pelos processos de 

perfuração, transporte e armazenamento, destruindo completamente a se 
qüência sedimentar. 

Procedeu-se, então, a um levantamento visual, escolhendo 

um testemunho de sondagem que provavelmente contém a interface, ou se 

ja, um furo amostrado numa região onde esta interface não deve ter so 

. 65 -



- 6* -

frido erosão. Este furo ê designado pela Petrobras. por 3-RJS-160/ # 2 , 

«mostrado na Formação Campos na plataforma continental do Rio de Janej^ 

ro. Coletaram-se 16 amostras de 10 gramas cada, aproximadamente, espa_ 

çadas de 20 centímetros, que foram colocadas Individualmente em sacos 

plásticos previamente identificados. Contudo, visto que não se pode « 

racterizar perfeitamente a camada de argila correspondente ã interface 

C/Tt procurou-se efetuar as amostragens nas diversas camadas argilosas 

do testemunho: da? a flutuação no espaçamento das amostras. 

6.2 - ANALISE GEOLÓGICA VISUAL DAS AMOSTRAS 

* • Utilizando lupa binocular e ácido clorídrico diluído a 

frio, observa-se que a seqüência das amostras se caracteriza por uma se 

dlmentação cíclica de siltitos e arenitos (Tabela 6.1), que apresentam 

composição mineralõgica idêntica e simples. A estrutura da rocha exibe 

1aminação incipiente que não chega a caracterizar alternância mineralõ 

gica ou de variação de cor, pelo menos em observação por lupa. As arros 

trás apresentam, ainda, porosidade relativamente alta, com ausência de 

minerais metálicos e de restos fosseis. A cor preta ou cinza escuro, 

observada em todas amostras, sugere formação em ambiente de sedimenta 

cão com má circulação de água, o que resultou na depleção de oxigênio e 

acumulação de.matéria orgânica. A alta porcentagem de matéria orgânica 

é evidenciada por fortes traços de cor preta, ao raspar as amostras em 

placa de porcelana. 
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TABELA e.1 

ANALISE PETROGRAFICA COM LUPA BINOCULAR E ÁCIDO CLORÍDRICO, DADOS 

REFERENCIA DA PETROPRAS E A NOSSA DESÍGNACAO DAS AMOSTRAS 

DE 

MOITM 

• ( 

If 

• 

BADOS OA niKoauí 

warwioiMM 

»».u 

Í » * .S4 

» * . Í 7 

I U 7 . W 

ttJ7.7» 

WH.4» 

» j ; . ? o 

' I M S . M 

» X , S 7 

» M , I 3 

IMS. ÍJ . 

WM.70 

nn.» 

»JS,M 

ZSU.t 

»M.7t 

CAI IA 

7/» 

»/• 

7/» 

*/» 

»/• 

•/» 

•/• 

S/l 

S/t 

»/• 

«/» 

«/• 

«/» 

4/» 

4/1 

J/S 

M U I si »ri*'oc»*ricA 

W 1 U H co» frêmitos de evert» transparentes * «ica preta (b io t i te ) ; ectcvlas provavelmente 

tf* or**ni*.ant fatieis; lealnecêo incipiente te» rttstrer alternância ainerelôotca ev te colo 

ratio; efervescência réptda o MCI dilvldo • fr to. 

Arenito fine tepuro toa «K« sarccnteeea do btettte; oi» w m M i notorial csrbonêlUe na 

M t r i t ; coqpsstcêo de aetris sevetnante eo s i l t i to carbsnêtico; lestnacio avscntc. 

Semelhante o A; efervescência répide; se» fósseis; aicrocristel ce çlavconlte observado. 

S m i i r i i r t n i l k i <M taainacio evidente; «Ita porcentoçe» de oiottta; • «e l r l i i carbon^ 

t i e » . . 

S i l tU» cerbonético. idea i ante-ior; boa efervescência. 

Arenito aicreca>»o,lo«rãlico iopgre, tipo «acbe (cimenta c svatioioi; «vãos de avertio svben 

evtarct; M t r l i siltice cerbwiãttce de coesos leio idêntica aos i i l t i t o ( ; . n r u uaa variação 

M enereje *> sedineatacão pire «a eofctente de eneraia ex i t alta cue M sceuêacia anterior. 

S i l t i to , ide* es anteriores; efervescência presente. 

(inicio de «na canada arenltica) Arenito aicroconotorerâtico, «es ã arbitra ({efervescência 

balia; diatwiião oa percentage* d» biotlce nos arenitos en relação aos slttttos. 

Arenito aicrecenolocerático; observe-se o* dlaliwte cristal de ratai (p i r i ta) . 

Arenito aicroconelocerétice; tea efervescência. 

Ideei ã eomlra J . 

Idea ã erastre J . 

(volta is condições de deposição de base da seevéacta) S i l t i to lasinado coa alta porcentos 

de bloti Ia; presença de cristal ee 1 ca • 1 m de feldspato cevliniseee; recne «vase prõiir* 

a va folnetkp. 

Si l t i to laatnooo. 

folKelne carbonáceo, rico *•> blotlta. 

(provável Inicio de w» canada arenltica) Arenito •icrotoAçlerRrãtice. 
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6.3 - DADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

ApÕs coletadas, as 16 amostras foram pulverizadas, prepa_ 

radas para irradiação e irradiadas conforme descrito no Capitulo 3, que 

trata do procedimento experimental. Em seguida, foram submetidas ao 

método de análise por ativação neutrônica instrumental desenvolvido, co£ 

forme descrito na Secção 4.1, ou seja, 1,5 gramas de cada amostra foi 

irradiada durante 32 horas em fluxo térmico de 1013 neutrons.cm"2 . s"1. 

Para serem submetidas ã espectrometria gama de alta resolução, as amos 

trás foram transportadas para o INPE, em São José dos Campos. 

% No entanto, devido ã não-disponibilidade do equipamento, 

não se dispôs do tempo necessário para contar as 16 amostras e respect^ 

.vos padrões sintéticos. Contaram-se somente 9 das amostras e dos p£ 

drÕes que, devido ao pouco tempo de contagem, apresentaram fotopicos 

com baixa estatística em relação ao nível de fundo. Na Figura 6.1, que 

i um exemplo destas contagens em padrão sintético, observa-se que o .iG 

mero de contagens no canal central do fotopico está em torno de N=1450, 

com desvio padrão o=/N = 38. 0 nível de fundo está em torno de 1250 con 

tagens, ou seja, está 11% abaixo do limite inferior de N( 1412 conta_ 

gens). 

' \ • 
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Fig. 6.1 - Exemplo típico de espectro na região do fotopico de 468 keV (canal 2616) 
do isotopo 192Ir obtido em padrão sintético. 
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Como tentativa de analise dos dados, aplicou-se neles o 

método do limite superior da área do fotopico com determinado nível de 

significãncia. Descreve-se este método no Apêndice C. Apresentam-se os 

resultados obtidos na Tabela 6.2. Observa-se desta tabela que a área a~ 

calculada para as amostras (de A a I) de sedimentos é negativa para t£ 

dos os casos. Isto se deve ao fato de que a contagem do fundo (B ) é 

maior do que a contagem do pico (C). Jâ para os padrões sintéticos (de 

1 a 9) irradiados com as amostras, obteve-se sempre ã maior que zero, 

permitindo calcular, para estes casos, o 1 imite*superior da atividade 

do pico. No entanto, isto não permite obter informações sobre o valor 

exato da concentração de irTdio nas amostras: precisa-se da atividade 

do fotopico nas amostras para aplicar a Equação 2.1 e calcular a massa 

de irTdio contida nelas. Somente pode-se dizer, neste caso, que a cori 

centração nas amostras ê menor do que a concentração nos respectivos pa_ 

drões. Adicionando estes resultados aos valores de concentração encori 

tra'dos nos sedimentos especificamente analisados na Secção 4.2.1 (deseji 

volvimento do método de A.A.N.I.) monta-se a Tabela 6.3. Nesta tabela, 

nota-se que os valores de concentração de irTdio obtidos exatamente 

(amostras H e L) são menores que os limites superiores encontrados para 

as outras amostras. Ainda, como era de se esperar, os valores exatos 

encontrados para as amostras H e L estão abaixo da concentração obtida 

pelo método do limite superior para estas amostras, 4,02 ppb e3,83 ppb, 

.respectivamente. Observe-se que a variação nos limites superiores das 

concentrações de irTdio se deve ã variação na pesagem da massa de silT_ 

ca ao preparar os padrões sintéticos. 

v 
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TABELA 6.2 

DADOS OBTIDOS PARA AS 9 AMOSTRAS DE ROCHAS SEDIMENTARES E RESPECTIVOS 

' PADRÕES SINTÉTICOS, ANALISADOS POR A.A.N.I. 

MOSTM 

H 

i ! 

1 J 

* 

3*004 Í A « R S « . S I * I S (CeiÜJlsS; 

c .\ «o j • | cr | «(«•.) 

«88902 

(CC3TM£riS/S> 

493296 | - 4344 j 991 j -

1829)4 | 1S444S } - 1534 | 6C£ j -

317529 

256989 

302«06 

310967 

223962 

286827 

113320 

4621 

4642 

6184 

4020 

561S 

34S6 

4722 

4803 

6093 

319497 | - 1968 | 798 | -

253541 

323074 

312757 

224176 

288708 

114542 

4155 

4278 

5538 

3771 

5119 

3187 

4259 

4481 

- 1552 | 718 * „ 

• 2668 | 802 | • 

- 1790 

- 214 

- 1881 

- 1222 

466 

364 

646 

249 

496 

269 

463 

313 

5514 | 579 

790 

669 

759 

477 

94 

94 

loe 
88 

104 

82 

95 

96 

108 

-
-
-
-
621 

519 

824 

394 

667 

404 

619 

479 

757 

-
-
-
-
-
-
-

0.0445 

0,0357 

0.0433 

0.0266 

0,0537 

0.0316 J 

0,0392 ! 

0,0304 

0.0401 

' \ • 

. ÒBS.: - Aplica-se o método de determinação do limite superior da área 

do pico, com 95% de nTvel de significância. 



TABELA 6.3 

DADOS PRELIMINARES DE CONCENTRAÇÃO OE IRTDIO, 

• OBTIDOS POR A . A . N . I . , EM ROCHAS SEDIMENTARES 

•AMOSTRA 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

s " 

, 9 . 

p 

PROFUNDIDADE 

(m) 

2836,93 

2836.57 

2836.13 

2835,93 

2835,70 

2835,51 

2835,31 

2835,0 

2834,78 

. CONCENTRAÇÃO 

(Ppb) 

1,95 t 0,32 

< 3,83 

< 3,85 

"< 3,77 

3,1 í 0,9 (2,5 ; 3,7) 

< 3,65 

<3,86 

< 3,68 

<3f50 
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Píotando os dados da Tabela 6.3 obtém-se a Figura 6.2,que 
e o perfil preliminar obtido para as rochas analisadas. Pode-se discu^ 
t i r algumas características deste .per f i l , ainda que preliminar. Os v£ 
lores exatos de concentração de irTdio encontrados para as amostras H e 
L estão dentro da faixa de variação de abundância no pico de irTdio da 
Tabela 5.4, que varia de 0,16 a 87 ppb. Em particular para os dois Io 
cais do Atlântico Sul analisados (números 26 e 27 desta tabela.com 0,16 
e 1,0 ppb de irTdio), as concentrações estão acima destes valores. Por 
outro lado, a abundância crustal de irTdio é 0,4 ppb (Goldschmidt, 
1954), o que sugere que se estão analisando amostras coletadas em uma 
região rica deste elemento. 

Além da determinação de irTdio, este método de A.A.N.I. 
permite determinar a concentração de outros elementos que têm isõtopos 
de meia-vida longa. Para t a l , devem-se irradiar os sedimentos com os 
padrões geológicos convenientes. Na Tabela 6.4, apresentam-se as con 
centrações de alguns destes elementos mensuráveis, obtidas em uma amq£ 
tra de sedimento ora irradiada com W-1, ora com PCC-1. Apesar de não 
se encontrar em maior concentração na amostra, deve-se ao escândio a 
maior atividade observada experimentalmente. 

.« 

' \ • 

http://tabela.com
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2837 

i 
V» 

•o 

2836. 

= 2835--
3 

2834 + 
JB 

.i • 
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2 

-r 
6 

Concentração de irldio (ppb) 

Fig. 6.21*-.Dados preliminares de concentração de irTdio obtidos 
' A.A.N.I., em rochas sedimentares. 

- -) Pontos com barra de erro são valores exatos,_ e pontos 
tipo o são limites superiores das concentrações. 
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TABELA 6.4: 

ELEMENTOS DE MEIA-HDA LONGA MEDIDOS POR 

A.A.N.I., EXISTENTES EM UMA DAS ROCHAS 

SEDIMENTARES ANALISADAS 

ELEMENTO 

Sc 

Co 

Sb 

Cr 

Eu 

Hf 

Cs 

Ir 

Mn 

Ta 

Rb 

CONCENTRAÇÃO 
(ppm) 

12 

26 

11 

45 

2 

13 

307 

236 

396 

5 

109 

outros elementos: Ba, Ce, Se, Th, 

Nb, Tb, Ni, La, Nd, Sr. 



' CAPITULO 7 

SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Em decorrincia do trabalho realizado surgiu a possibilida_ 

de de desenvolver outros métodos de determinação de irídio. 

Um destes métodos parte de uma observação experimental 

feita no desenvolvimento deste trabalho: a alta atividade das amostras 

de rochas sedimentares analisadas por A.A.N.I. é devida em grande parte 

do escandio. Pode-se eliminar este elemento através de dissolução da 

amostra e passagem da solução por uma coluna de terra si 1 Teia impregnada 

com TBP. Esta resina retém os isotopos l,6Sc, "Sc, 233Pa e 23,Np (Va£ 
v cõncellos and Lima, 1978). Com esta sensível diminuição da atividade 

da amostra irradiada, pode-se diminuir a distância entre a amostra e o 

detector, mantendo-se um razoável tempo morto do equipamento eletrônica 

Isto melhora as condições de espectrometria gama do fotopico de 468 keV 

do 192Ir. Uma outra vantagem deste método é que se trabalhará com a 

amostra irradiada somente após os isotopos de meia-vida até 10 dias d£ 

caírem, no mínimo, 3 meias-vidas: isto diminui razoavelmente a dose de 

radiação recebida pelo laboratorista. 

Um outro método de determinação de irTdio a ser desenvoj_ 

vido e o de analise por ativação neutronica radioquTmica por dissolução 

dá amostra em ácidos nitrico, fluorTdrico e perclõrico, para determina^ 

çao de baixas concentrações. Verificou-se na Secção 4.1.1 deste traba_ 

|ho que, com este método, detectou-se o fotopico de 468 keV do irTdio 

em.amostra de rocha sedimentar (concentração esperada de 2 a 3 ppb). 

Para determinação de outros elementos do grupo da platj^ 

na, deve-se fazer um estudo análogo ao feito para o ouro e o irTdio na 

Secção 4.1, visando determinação de õsmio, platina e paládio, como i 

possível pelo método de coprecipitação dos metais nobres com o telúrio. 

Para tal, devem-se utilizar os carregadores convenientes destes elemen 
tos por ocasião da execução da separação química. 

-77 -
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Cm relação ã hipótese do impacto meteontico no fimdoCre 

taceo, como continuação do trabalho de aplicação dos métodos de A.A.N.I. 

e A.A.N.R. implantados, devem-se determinar (por A.A.N.I.) as concentra 

ções de indio nas amostras de sedimentos disponíveis ainda não submetj^ 

das ã espectrometria gama. Estes dados serão acrescentados aos dados 

preliminares da Tabela 6.3 e Figura 6.2. Se entre estas 16 amostras 

não se encontrar alguma com concentração anômala de iridio, que é o que 

se procura, devem-se coletar novas amostras de sedimentos do testernu 

nho. Quando for localizada tal amostra, se ela existir neste testernu 

nho, parte-se para determinação das concentrações (por A.A.N.R.) em amqs_ 

trás coletadas em profundidades próximas ã desta. Este último procedj 

Atento visa traçar um perfil exato da região em torno da anomalia de ir? 

dio. 

Um outro trabalho a ser realizado é analisar observações 

• paleontolõgicas efetuadas nas amostras de rochas sedimentares dispone 

veis, procurando uma possível relação entre a anomalia de iridio (se 

ela existir) e extinção em massa. Uma parte destas medidas paleonto1õ_ 

gleas jã foi feita e está disponível na biblioteca da CENPES-Petrobrãs. 

Por último, estes métodos de determinação de iridio im 

plantados devem ser aplicados em amostras de rochas sedimentares coleta 

das em outros locais do território nacional, visando checar a existin 

d a de anomalia de indio na interface Cretaceo/Terciãrio. Um local de 

possível «amostragem é o afloramento Gramame em Paulista,Pernambuco, o£ 

de ha cpntacto a céu aberto do Cretáceo Superior (Formação Gramame) 

com o Páleoceno (Formação Maria Farinha) (Brito e Campos, 1982). 
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APÊNDICE A 

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE AMOSTRA IRRADIADA 

O número de átomos N expostos ao bombardeio de neutrons 

é dado por: 

N • 6'02 x 1 0 " • (A.1) 
M 

onde m t a massa do elemento presente na amostra e M ê o mol do isôtopo. 

A taxa de produção do Isôtopo num reator nuclear ê dado 
v pela multiplicação de N:0.f.o, onde 9 e o fluxo de neutrons que atinge 
a amostra, o i a secção de choque do núcleo'alvo e f é'a abundância iso_ 

tópica fracionário do nuclTdeo alvo na amostra. 

A taxa da decaimento do isôtopo i dada pela multiplicação 

de X.N, onde N é o número dos núcleos radioativos presentes e x ia cons 

tante de decaimento do Isôtopo: 

X - £ £ - , (A.2) 

onde t i , i a meia-vida do isôtopo. 

•V . A taxa líquida de variação de N é dada por: 

' S ü . Q - XN, (A.3) 
dt 

onde Q • N.D.f.o. Rearranjando, tem-se que: 

dN dt , (A.4) 
Q - XN 

» 

- A.1. -



A.2 -

d<P - xN> - - Xdt. (A.5) 
Q - XN -

Integrando no tempo, tem-se: 

Q - XN - (Q - XN) \ u 0 e"
xt (A.6) 

Se NtsQ«0, então: 

N „ Q (1 . e " x t ) . (A.7) 
A 

A atividade dada pelo defector é A « A.N, que, substituí 

da na expressão de N obtida acima, rest* ia em: 

' A . N.í.f.o (1 - e"xt) ,'M2x10»rffg ( 1 . e -xt } (A 8 ) 

M 

Observe-se que o, f e x são tabelados; M e 0 são conhecj^ 

dos; t e o tempo de irradiação escolhido e A ê a atividade acusada pe 

lo detector. Assim, determina-se o único parâmetro desconhecido, a nus 

sa m presente na amostra irradiada. 

.» • 



• APÊNDICE B . 

CALCULO DE CONCENTRAÇÃO 

Suponha-se que um padrão P com massa m' de lOng de irídio 

apresentou uma atividade de 1,5 (• 5S) contagens por segundo para o fo 

tópico de 468 keV de irTdu, ao ser contado durante 5 horas apôs 41 dias 

de irradiação. A 3mostra M irradiada com P apresentou 0,7 (± 15%) conta/ 

gens por segundo ao IQV contada durante 12 horas após 40 dias de decai^ 

mento. A massa total m de M é 1,5 g. . 

Para o cálculo do desvio padrão, vai-se levar em consid£ 

ração somente a incerteza na intensidade medida, visto que "os maiores 

v erros sistemáticos, em A.A.N.I. estão associados com a determinação das 

áreas líquidas dos picos" (Gibsom e Jogam, J980, pag. 124). 

As correções para os tempos médios de decaimento são da_ 

dos por: 

Ao.Ae
xtd[ ÍÍ ], (B.l) 

0 L 1 - exp(-xtc)J 

onde td é o tempo de decaimento, t i o tempo de contagem e x a cons 

tante «de decaimento. Esta expressão fornece: 

••' A0(P) - 2,20 e A0(H) - 1,02. (B.2) 

Os desvios padrão são dados por: 

o[A0(M)] - 1,02 / (0,15)*' - 0,15 e o[A0(P)] - 0,11. (B.3) 

Portanto, 

A0(M) - 1,02 (± 0,15) e A0(P) - 2,20 (±0,11). (B.4) 

• B.l -



- B.2 -

A concentração C de iridio na amostra N e: 

A_(M) , • 
t . .1 . ÜL « 3,09 ppb , (B.5) 

A (P) m 

con desvio padrão dado por: 

°c * C /[WYAhllY - 0.48. * (B.6) 
/ l 1,02 ' .1 2,20 V 

v • Portanto, a concentração de iridio na amostra M é 3,09 
(± 0,48) ppb. 

Observe-se que, quando o fotõpico é de meia-vida longa, 
obtém-se o mesmo resultado para a correção do tempo de decaimento usari 
do a expressão A » Aexp (xt), onde o tempo médio de decaimento t é da 
do por: 

t - td ^ !ç . (B.7) 
2 

•V 
V \ 



' APÊNDICE C 

MÉTODO DO LIMITE SUPERIOR DA fiREA DO PICO 

Este método (Heiene, 1982 e 1983) trata da determinação 

do limite superior para a área de um pico obtida em analisador multica_ 

nal, comnTvel.de significãncia conhecido. Esta questão i particularities 

te relevante nos casos em que a presença do pico 5 camuflada pela fl£ 

tuação estatística do fundo. Os cálculos são feitos exatamente, permi. 

tindo que os resultados sejam aplicados nos casos de baixa estatística, 

quando não são válidas as aproximações gaussianas. 

Quando não se identifica determinado pico no espectro, não 

sé pode dizer que ele não existe; em uma medida durante tempo mais lon_ 

go ou em uma condição de fundo mais favorável, o pico não observado po 

deria se manifestar. Nesta situação, pode-se somente dizer que a área 

do pico é menor que ou comparável à flutuação estatística do fundo. 

O limite superior dz Srea do pico A deve depender dos re 

. sultados experimentais: do fundo B e da contagem total C na região do 

pico. Neste trabalho, restringe-se ao caso de B não medido experimen 

talmente, ou seja, com seu valor verdadeiro não exatamente conhecido. 

Para outros casos, devem ser consultadas as referências dadas no inicio 

deste "'apêndice. 

O p"ime1ro passo S a determinação da função densidade de 

probabilidade (f.d.p.) do pico após o. experimento g(a), ou seja, a d£ 

terminação do grau de confiança em diferentes possíveis valores da área 

do pico a. Esta g(a) depende de B e C e da f.d.p. antes do experimento. 

O segundo passo é a determinação de A a partir de g(a). 

Quando o fundo não ê exatamente conhecido ou não tem des_ 

vio padrão desprezível, deduz-se (Heiene, 1982 e 1983) a Equação: 

- Cl -



- C.J? -

g (a) . « , I (a • B )
c expC-(a + B)3 f(B) ^ ( C J ) 

onde N3 é a constante de normalização e f(B) Õ a f.d.p. do fundo. Fre 
qllentemente, f(B) tem formato de uma gaussiana, com valor médio B e des 
vio padrão og. Quando Isto é válido e C » 1, pode-se expandir o Inte 
grando da Equação C l , obtendo-se a Equação: 

/l? C 

onde ã" = C - B0 e o
2 « o| + C. 

Conhecido g(a), determina-se A. A probabilidade a de um 
valor de a ser maior ou igual a A ê dada pela Equação: 

A 

m 

f g(a) da. (C.3) 

A probabilidade de um valor de a ser menor que A i 1-a. Assim, pode 
-se dizer que a área do pico i irenor que A, com nível de significãncia 
{1-o)100%. . « " ' . • 

-' ' Substituindo a Equação C.2 na C.3 e usando a função erro 
da Equação: 

r>. . • 

l(z) m J L . f V*4/*dx (C.4) 

obtém-se a Equação: 

I 
a • — (?) 0 -' (C5) 



- C.3 -

Desenvolvendo a Equação C.5* obtém-se a Equação: 

A-ã" T/ • 
— fa'° 
0 e"x*/a dx - 1 (1 - d) -o e'x,/« dx (C.6) 

0 0 

que e de aplicação Imediata. 

Calcula-se C como o total de contagens em uma quantidade 
de canais do espectro, em torno da região* do pico procurado, eqüivaler^ 
te a 8 keV. Calcula-se B como o total de contagens em uma quantidade 
de canais equivalente a 4 keV em cada lado da região de C. Normalmente, 
tem-se que og * /B~̂ . 

Na Tabela C.1, apresentam-se os dados obtidos neste tra 
balho para o fotopico de 468 keV do irTdio irradiando-se 500 mg de p£ 
drão geológico PCC-1 durante 32 horas em fluxo térmico de IO13 nêu_ 
trons.cm"*.s"1, utilizando este método de cálculo de limite superior da 
área do pico, com determinado nível de significãncia Pode-se dizer, pa_ 
ra o PCC-1 da 1? linha desta tabela, que a área correspondente ao foto 
pico é 2047 contagens, com nível de significãncia de 95%. Para este me£ 
mo PCC-1, obteve-se a concentração de 3,7 (±1,8) ppb de irTdio, util^ 
zando um programa tradicional de determinação da ãrea do pico para ba| 
xa estatística, o HYPERMET (Costa, 1980), disponível no INPE. 

•\ • 



TABELA C.I 

CALCULO DA-CONCENTRAÇÃO DE IRlDIO NO PADRÃO GEOLÓGICO PCC-1 
r UTILIZANDO O MÉTODO DO LIMITE SUPERIOR OA AREA 

MATERIAL 

PCC-1 

Padrão sintético 

PCC-1* 

Padrão sintético4 

CONTAGENS 

c 

501857 

19791 

1064817 

108051 

B0 

501734 

18859 

1060764 

92549 

ã* 

123 

932 

4053 

15502 

o 

1002 

197 

1457,9 

.447,9 

*95X • 

2047 

1256 

6451,3 

16239,8 

LIMITE SUPERIOR 

DA CONCENTRAÇÃO 
(ppb) 

5,1 

7,7 

* Medida efetuada no Instituto de Estudos Avançados I.E.A.V. - CTA. 


