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RESUMO

O presente trabalho descreve a introdução e otimiza-

ção de métodos para análise isotõpica de tório e urânio via ess

pectroscopia-a usando detector de barreira de superfície, e

suas aplicações na análise de amostras ambientais do Morro do

Ferro (MG).

Um procedimento baseado em métodos desenvolvidos por

C. Sill foi aperfeiçoado nos A.J. Lanza Research Laboratories

da New York University, durante um estágio pela autora, e pos-

teriormente introduzido nos Laboratórios do Departamento de

Químici da PUC-RJ.

0 método consiste na solubilização da amostra por fu-

sÕes com fluoreto e pirossulfato de potássio. O resíduo de fu

são é dissolvido em HC1 diluído, e o tório separado pela copre

cipitação com BaSCK. O tório é purificado vi(i extração COÍ.Í

Aliquat-336/xileno e reextração com HC1 10 M.

As fontes de contagem são preparadas pela coprecipitr

ção de Th com microquantidades de CeÍOH)- ou CeF,, filtrado em

membrana onde fora previamente depositada uma camada do copre-

cipitante.

Usando-se traçadores radioativos foram feitos estudos

de eficiência para cada etapa c interferência de zircônio. A

padronização é descrita.

Para fontes ie aproximadamente 98,2 pg Th-232 a reso-

lução de cnergin é 121,84 KeV o 120,25 KcV usando Ce(OH) e

F^, respectívãmente.

Para fontes de Ce(OH)3 e CeF^ a sensibilidade é 31,24



e 50,84 imp/40 Ks pg Th-2 32, a eficiência para geometria 2i,

20,47 e 35%, e o limite de detecção, 0,12 e 0,07 pg Th- 232,

respectivamente.

Como método alternativo, usou-se a técnica de concen-

tração e purificação de Th e U que fora desenvolvida e oti-

mizada nos laboratórios de Química Analítica Nuclear da PUC/RJ.

Urânio e tório são extraídos de soluções de HNO, 1 M

resultantes da decomposição das amostras por TOPO / ciclohexa-

no. Tório é reextraído com H^SO. 0,3 M e coprecipitado com mi

croquantidades de LaF.,. 0 precipitado é coletado em filtro

membrana contendo uma fina camada de LaF,. O próprio filtro é

usado como fonte para espectroscopia-a.

A resolução de energia é 78 KeV para 50 pg Th-232 no

filtro e a eficiência de contagem 29% (2 -;r) . A sensibilidade

é 43,34 imp/40Ks ng Th-232 e o limite de detecção 5 0,09 i;g

Th-232 o que corresponde a 4,5 x 10 ppb se 20 1 de água fos-

sem analisados.

Urânio que permaneceu na fase orgânica é reextraído

com (NU.)2 CO., 0,5 M, após eliminação de Zr. Na solução puri-

ficada de urânio, após eliminação de polônio e redução de U(VI)

a U(IV), é feita a coprecipitaçao de LaF-./UF., e filtro-fontes

são preparados de maneira já descrita.

A sensibilidade é 0,89 cpm/ug U-2 38 e o limite de de-

tecção, 0,013 yg U-238.

Os métodos foram aplicados em amostras de águas de su

perfície, águas de profundidade, sedimentos e minérios.

Resultados de análises pelas diferentes técnicas são

comparados e algumas conclusões preliminares são apresentadas,



quanto aos níveis de concentração de Th, e anomalias nas ra

zões isotopicas e nuclidicas.



ABSTRACT

The present work describes the introduction to and

optimization of methods for isotopic determination of thorium

and uranium via a-spectroscopy, using a surface barrier detec-

tor, and their applications for the analysis of samples from

the Morro do Ferro (MG) environment.

Based on methods developed by C. Sill for the analysis

of Th, a modified procedure was worked out during the author's

stay at the A.J. Lanza Research Laboratories Ü.- jm--;r intro-

duced at the Chemical Department of PUC-RJ.

The procedure consists in the solubilization of sam-

ples by KF-fusion, followed by their transposition to a pyro-

sulfate sistem. The fusion cake is dissolved in dilute HC1,

and Th is separeted by co-precipitation with BaSO^. In a sub

sequente step, Th is purified via extraction with Aliquat-

336/xylene and re-extraction with 10 M HC1.

The counting sources are prepared by co-precipitating

Th with microguantities of Ce(OH) or CeF.. collected on a mem-

brane-filter where the co-precipitador has been deposited pre

viously.

The behavior of Zr as possible interferent and methods

for its elimination, based on radioactive tracer techniques,we

re studied.

For sources of approximately 98,2 Mg Th-232, the ener

gy resolution is 121,84 and 120,25 KeV using Ce(OH)3 and CeF3,

respectively. The sensibility is 31,24 and 50,84 counts /40Ksoc

yg Th-232, the efficiency for 2 * geometry, 20,4 7 and 35%, and



the detection limit, 0,12 and 0,07 ug Th-232, respectively.

As an alternative method, a technique for the concen-

tration and purification of Th and U was utilized, wich had

been introduced and optimized previously at the Nuclear Analy-

tical Chemistry Laboratories of PUC-RJ.

According to this method, U and Th are co-extracted by

TOPO/ciclohexene from 1M HNO, solutions resulting from the

decomposition cf samples. Thorium is re-extracted with H-SO,

0,3 M and co-precipitated with microquantities of LaF3. The

precipitate is collected on a membrane-filter where a thin laŷ

er of LaF.. has been deposited. The filter itself is used as a

source for a-spectroscopy.

The energy resolution is 78 KeV for 50 ug Th-232 on

the filter and the counting efficiency, 29% (2 n) . The sensibili-

ty is 43,34 counts/40 Ksec ug Th-232, and the detection limit

is 0,09 pg Th-232 corresponding to 4,5 x 10~3 ppb if 20 1 of

water were used initially.

Uranium wich remained in the organic phase is re-ex -

tracted with (NH.)2CO3 0,5 M, after previous elimination of Zr.

Uranium is then co-precipitated with LaF, from the purified

stripping solution, after deposition of Po and reduction of U(VI).

The sensibility is 0,89 cpm/pg U-238 and the detec-

tion limit, 0,013 pg U-238.

The mentioned methods were applied to the analysis of

surface waters, bore-hole waters, sedments and minerals.

Tlie analytical results are compared with those obtained

by other methods and preliminary discussions concerning Th-con

centration levels and anomalous isotopic and nuclidic ratios

are presented.
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1 - INTRODUÇÃO

Os rejeitos nucleares radioativos gerados nos ciclos

de combustível nuclear contém radionuclideos de fissão e acti-

nídeos que permanecerão radioativos durante dezenas de milha-

res de anos. Como não pode ser excluída a possibilidade de lî

beração destes radionuclídeos "irais abundantes" para a biosfera, e,

considerando que nuclídeos tais como: Tc-99 (T^^ = 2,1x10 a),

1-129 (T1/2 = 1,57 x 10
7a), Np-237 {T = 2,14 x 106a)e Pu-239

(T,/2 = 2,41 x 10 a) foram sintetizados, em maior escala, so

mente após a invenção do reator nuclear, presentemente não se

tem informações sobre seus comportamentos bic-aeoquimicos a Ion

go prazo.

Para estimar o comportamento desses nuclídeos duran-

te tempos geológicos, há duas alternativas: extrapolar os da-

dos obtidos em experiência de curta duração para tempos mais

longos ou utilizar elementos com ocorrência natural e proprie-

dades químicas semelhantes.

Entre essas propriedades as mais significativas são:

estados de oxidação prováveis sob condições ambientais de pH e

Eh, raios iônicos, constantes de hidrõlise, produtos de solu-

bilidade das principais espécies presentes em condições ambien

tais,etc. Baseado nestas propriedades pode-se escolher os se-

guintes eleir.sntos como análogos dos respectivos transurânicos:

Th(IV)-Pu(IV), U(VI)-Pu(VI), Am(III)-Nd(IlI), Cm(III)-Nd (III),

etc, e estudar como eles interagem bio-geoquimicamente com o

meio ambiente, uma vez liberados de uma matriz mineral.

Com esta finalidade, foi pioposto o estudo da utili-

zação do "Morro do Ferro" (MG) como um modelo de um depósito



de rejeitos rcdioativos (1, 2). A escolha deste depósito foi

motivada por várias razões, entre elas:

1 - Os minérios encontrados contém todos os elementos relevan-

tes análogos (Th, U e terras raras);

2 - Trata-se de uma ocorrência antiga onde o arbiente próximo

praticamente não foi alterado por atividades humanas;

3 - As condições climatológicas, geomorfológicas e hidrolõgi-

cas são ideais para se estudar a remoção dos mencionados e

lementos, via águas naturais.

Esta situação, muito especial (talvez a única no mun-

do), oferece uma ótima possibilidade de se estudar como os ele

mentos traçadores escolhidos se distribuíram durante milhares

de anos no meio ambiente e como eles são removidos por proces-

sos naturais, nas condições atuais.

Para execução desse projeto, de tatureza inter-disci-

plinar, iniciou-se uma colaboração entre diferentes institui -

ções nacionais e internacionais (UFRJ, USP, PüC-RJ, NYU (EUA),

PSU (EUA) ).

Para interpretar a migração de tõrio e outros elemen-

tos, considerados como análogos químicos dos elementos transu-

rânicos, é necessário conhecer os mecanismos físico - químicos

de remoção destes elementos via águas naturais, bem como os de

interação de íons "dissolvidos" com barreiras naturais de ad-

sorção. Para esses fins, foram iniciados, no Departamento de

Química da PUC-RJ, os seguintes estudos:

1 - Caracterização química das águas naturais do Morro do Fer-

ro e correlação dos dados com a mobilidade dos elementos

de interesse;
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2 - Medidas, em escala de laboratório, das taxas de lixiviação

desses elementos, a partir de rochas, sedimentos e solos

hospedeiros, típicos da região;

3 - Investigação da influência do equilíbrio de absorçio/des-

sorção nos transportt-s dos elementos análogos.

Para a realização desses estudos, torna-se necessário

a disponibilidade de métodos para determinação de tõrio em con

centrações ultra-reduzidas.

O presente trabalho descreve a introdução e otimiza-

ção de métodos para análise isotópica de tõrio e urânio,

via espectroscopia a.

A primeira parte relata as pesquisas feitas durante

um estágio realizado, pela autora, no A. J. Lanza Laboratories,

da New York University, onde foi introduzido e otimizado um mé

todo para determinação de tório, via espectroscopia «.

Posteriormente são relatados trabalhos realizados nos

Laboratórios de Química Analítica Nuclear, da PUC-RJ, onde téc

nicas alternativas foram desenvolvidas e otimizadas.
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2 - A ESPECTROSCOPIA-a COMO MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO

DE TORIO E URÂNIO.

Devido a baixa concentração de tório e urânio espera-

da nas amostras ambientais do Morro do Ferro (principalmente

nas águas), fez-se necessária a utilização de métodos de extre

ma sensibilidade.

A escolha da espectroscopia-a para este fim, deve-se

principalmente a:

- o baixo background tipicamente obtido com detecto -

res de barreira de superfície, 1-2 imp/40 Ks na área do pico

de intesse, que possibilita a sensibilidade requerida;

- em comparação com outros métodos sensíveis (porexem

pio: espectrofotometria (3, 4), fluorimetria em fusões e solu-

ções (5, 6)* e t c , a espectroscopia-a permite uma análise isotó

pica dos elementos emissores alfa de interesse, possibilitando

desta maneira informações adicionais em relação ao comportamen

to individual dos isótopos e, indiretamente, de seus "progeni-

tores";

- a visualização do pico característico no espectro

alfa exclui praticamente, a possibilidade de uma interpretação

errônea do sinal registrado.

Entretanto, o baixo alcance das partículas alfa den-

sidades superficiais de 50 até 100 pg/cm são suficientes para

causar uma visível degradação do espectro - torna quase sempre

necessário uma separação prévia dos nuclídeos de interesse dos

demais constituintes da amostra.

Os métodos encontrados na literatura diferem-se basi-

camente em dois aspectos:



1 - Na separação de tório e urânio a partir da amostra proble-

ma, visando, ao mesmo tempo, a concentração destes elemen-

tos e a eliminação dos possíveis interferentes radioativos

e estáveis;

2 - Na preparação das fontes de contagem, visando espectros de

boa resolução.

A pesquisa realizada sobre esses dois aspectos impor-

tantes na espectroscopia a de tório e urânio é muito ampla.

Por esta razão não se pretende, aqui, apresentar uma revisão bi

bliográfica completa mas ressaltar apenas alguns trabalhos com

técnicas representativas e trabalhos mais recentes sobre novas

técnicas, principalmente no que concerne ã preparação de fon-

tes.

Métodos para separação de tôrio e urânio utilizando as

técnicas de troca iônica, extração por solvente e coprecipita-

ção são apresentados per Korkisch em "Modem Methods for the

Separation of Rarer Metal Ions"(7).

Os métodos de separação, aplicados neste trabalho, ba

seiam-se em trabalhos anteriormente desenvolvidos que utilizam

os sistemas TOPO/ciclohexano (8, 9 e 10), Aliguat-336/xileno (

11, 12) e TTA/xileno (13) como extratores para tõrio e/ou urâ

nio.

Para a preparação das fontes de contagem diferentes

métodos tais como: sublimação a vácuo de compostos voláteis (14,

15), "eletrospraying" (16, 17), eletrodeposição (18, 19), eva-

poração de solventes (20, 21) e, mais recentemente, coprecipi-

tação de microquantidades de um carreador, estão sendo utiliza-

dos.
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Entre os métodos mencionados, os três primeiros apre-

sentam o inconveniente de necessitarem equipamentos mais sofi£

ticados. Outras desvantagens ião o tempo envolvido r.a prepara

ção das fonter- e a limpeza do equipamento para prevenir possí-

veis contaminações.

A técnica de evaporação de solventes, embora seja a

mais simples das citadas, é limitada a amostras com atividades

relativamente elevadas já que, para obtenção de fontes unifor-

ates, o uso de pequenas quantidades do extrator é requerido. As

vantagens e desvantagens desta técnica, utilizando TTA, MIBK e

acetato de etila como solventes, são descritas por Bastos (10).

Recentemente foi proposto um novo método para prepara

ção de fontes para espectroscopia-a, baseado na coprecipitaçao

de microquantidades de um carreador adequado para o nuclídec

de interesse (22, 23).

O método tem como vantagem a simplicidade e rapidez

para obtenção de espectros de boa qualidade. Entretanto, como

baixas densidades superficiais são requeridas para obtenção de

espectros de boa qualidade, o uso de carreador deve ser limita

do a microquartidades.

No presente trabalho este último método é utilizado

para obtenção de fontes dos principais isõtopos de tóric (Th-

232, Th-230 e Th-228) e urânio (ü-238, U-235, U-234), o que se

rá relatado posteriormente (ver figura 1).
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Figura 1 - Series naturais de desintegração radioativa de
Th-232 e F--M8 (Esquema 5Ím,/iificado)
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - Equipamento Utilizado

No presente trabalho usou-se um espectrômetro alfa eu

jo diagrama em bloco encontra-se na figura 2. Usou-se um de-

tector da barreira de superfície modelo BR-024-450-500, com á-

rea ativa nominal de 450 mm e espessura sensível de 500 um. A

densidade superficial do eletrodo de contato ê de 40,2 yg/ cm

2
de ouro, e a camada de proteção e de 50,2 Mg/cm de alumínio.

Para determinação dos espectros foram mantidas as con

dições estabelecidas em trabalhos anteriores (10): "shaping-

time" - tempo de integração: 1 ps; tensão do detector igual a

150 V e fator de amplificação igual a 11,3. Nestas condições

a eficiência de contagem para geometria de 2 ir de uma fonte pa

drio de Am-241 (E« - 5,49 MeV) foi 35% e para uma fonte de

Th-232 (E<* - 3,99 MeV), coprecipitada com fluoreto de lantâ-

nio, foi de 29%. O tempo de contagem variava numa faixa de

8 Ks a 115 Ks conforme a atividade da amostra analisada.

Para contagem > usou-se um espectrômetro y Packard

Tri-Carb, modelo 3320, em combinação com um detector Nal(T ) de

poço 2" x 2". Nas contagens de Th-234, os descriminadores do ej

pectrômetro foram ajustados de modo a permitir a contagem si-

multânea dos dois picos característicos {6 3 e 92 KeV), obtendo

se desse modo uma maior taxa de contagem.

Para a determinação da atividade 6~ de Th-234, no fil

tro de contagem foi utilizado um detector de cintilação de piás

tico em combinação com um contador Tracelab 132 MA Sealer.
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3.2 - Otimização do Método de Claude Sill para Análise de Tório

3.2.1 - Principio do Método

Um procedimento para análise isotópica de tório em a-

mostras ambientais, adaptado de métodos anteriormente propos-

tos por Sill (23, 24), foi desenvolvido e otimizado durante um

estágio realizado no A.J. Lanza Research Laboratories da New

York University.

A eletrodeposição em placas metálicas tem sido a téc-

nica maia amplamente usada na preparação de fontes quando se

visa a identificação isotópica via espectroscopia-u. Entretan

to, este processo é bastante susceptível a freqüentes e inexpli

caveis perdas, e à degradação de espectro quando aplicado a so-

luções que não sejam puras, surgindo daí a necessidade da bus-

ca de métodos alternativos.

0 método de Sill, baseado em trabalhos de Lieberman (22) ,

é peculiar no que tange à preparação das fontes, já que após a

separação e purificação do elemento de interesse, o mesmo é co

precipitado com compostos insolúveis de terras raros. O preci

pitado ô então depositado sobre filtro-membrana, onde fora pre

viamente sedimentada uma fina camada de substrato do mesmo com

posto.

A amostra é decomposta pela combinação do fusões com

fluoreto de potássio e pirossulfato, assegurando a completa

dissolução de todos os compostos refratários inclusive óx.ido:;,

silicates e carbetos.

0 resíduo h dissolvido em HC1 diluído e os elementos

tri- e tetravalentes, incluindo os emissores alfa, são copreci
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pitados com sulfato de bãrio. O precipitado é dissolvido em

HC1O. 72%, retomado em HNO-. 4 M e extraído com Aliquat-336. O

tório é então quantitativamente reextraldo da fase orgânicacom

HC1 10 M.

Na solução purificada de tõrio é feita finalmente a

coprecipitação com Ce (Oil)- ou CeF->.

A seguir são relatados resumidamente alguns dados teó

ricos e experimentais sobre as etapas de relevância do procedi^

mento.

3.2.2 - A Coprecipitação de Tório com Sulfato de Bário

A coprtcipitação de submicrogramas de tório com sulfa

to de bário para posterior aplicação em determinação fluorime-

trica (25) e análise de alfa total (26) tem sido exaustivamen-

te discutida na literatura.

Quando se visa ã determinação isotópica de tório, po-

de-se lançar mao da coprecipitação de tório com sulfato de bã-

rio, como uma etapa preliminar de purificação e concentração de

tório.

Com sulfato de bário são coprecipitados quantitativa-

mente ions tri- e tetravalentes, de raios iônicos superiores a

1,0 A (Goldschimidt). A eficiência da coprecipitação é de 99%

para quantidades de até 1 mg, quando quantidades de aproximada

mente 35 mg de bário e altas concentrações de íons sulfato e

potássio encontram-se presentes. Por outro lado, a eficiência

decresce com aumento da acidez e presença do nitratos (27).

Embora o mecanismo exato do processo não seja claro,a
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estrita dependência da eficiência de coprecipitação face ao ta

manho iônico e a carga sugere um fenômeno de deslocamento iso-

morfo na rede cristalina do sulfato de bãrio (27).

O efeito pronunciado dos íons potássio bem como a con

servação de carga são talvez melhor explicados pela possível

formação de um composto do tipo K2 Ba |Th(SO4>4|(28).

A coprecipitação de urânio pode ser facilmente evita-

da, bastando mantê-lo em seu estado de oxidaçao mais elevado

(VI), no qual os cations oxigenados são muito grandes para se

incorporarem ã rede cristalina do sulfato de bário. A elimina

ção de urânio é quantitativa e possibilita sua determinação na

fração do filtrado, bem como elimina o problema de interferên-

cia, já que o U-234 da série de desintegração do U-238 apresen

ta energia de partícula alfa igual a 4,75 MeV próxima à do Th-

230 4,67 MeV, não permitindo, desse modo, a resolução dos pi-

cos com o detector de barreira de superfície.

3.2.3 - Estudo da Interferência de Zircônio na Coprecipitação

de Tõrio com

A coprecipitação com sulfato de bário não é específi-

ca para tõrio, como citado anteriormente, visto que ions de car

ga três e quatro e raios iônicos maiores do que 1,0 A podem

ainda coprecipitar.

Outros elementos também podem precipitar como sulfa -

tos. Um exemplo é o cálcio, que forma sulfato rHaLiv/mi.nLrj i.n;-;o

lüvel e sempre está presente em amostras geológicas. Contado,

sua precipitação pode ser evitada usando-se soluções diluídas

de ácido clorídrico.
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Neste trabalho foram feitos estudos do comportamento

do zircônio na coprecipitaçao com sulfato de bãrio, tendo em

vista:

1 - A semelhança química entre tõrio e zircônio que possibili

ta a coprecipitaçao deste elemento;

2 - A freqüente ocorrência em amostras geológicas, em teores

consideráveis, esperados também para as amostras do Morro

do Ferro;

3 - Sua reação com o morim, formando um complexo altamente flu

orescente, similar ao produzido com o tõrio (caso a medi-

da final fosse fluorimétrica).

Para outros interferentes preferiu-se lançar mão de

métodos empíricos ao invés de se estudar seus comportamentos

em cada etapa de separação ou purificação, verificando-se a

qualidade dos espectros alfa obtidos em relação ã resolução

de energia e possíveis picos adicionais.

O comportamento de zircônio foi estudado numa faixa

de concentração de 10 a 20 000 ug, partindo-se de soluçòespre

paradas com ZrOCl28H20.

Como traçador radioativo usou-se soluçJo de Zr-95,ro

cém-purifiçado. A necessidade de uma previa purificação do

traçador deve-se ao fato de que o detector Nal(T ) usado não

resolve os picos de Zr-95 (720 KeV) e de seu filho Nb-91; (770

KeV), cujo tempo de meia-vida é 35,15 dias, fazendo com que o

equilíbrio radioativo seja rapidamente alcançado na solução

estoque. A figura 3 mostra um espectro típico de Zr-95 e Nb-

95. A purificação do traçador foi feita por meio de extração

com 2-thenoyltrifluoracetona (TTA), segundo método proposto

por Moore (29), cujo procedimento mais detalhado encontre) - ue
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no anexo A.

Devidos cuidados foram tomados para que tanto a solu-

ção de traçador, bem como ado elemento estável, se encontras -

sem na mesma forma química.

Alíquotas das soluções de traçador e carreador foram

transferidas para cadinho de platina onde foram efetuadas fu-

sões. O resíduo foi dissolvido e feita a coprecipitaçao com

sulfato de bârio. O precipitado foi dissolvido com HClQ.rHNCU

e transferido para tubo de ensaio para posterior contagem.

Na tabela 1 encontram-se os rendimentos de coprecipi-

taçao de zircônio com BaSO..

Pela figura 4 pode-se observar que o rendimento de co

precipitação de zircônio alcança um máximo quando 5000 ygdeste

eleirento estão inicialmente presentes na solução. A partir des

te valor, quantidades crescentes de zircônio provocam uma dimi^

nuição no rendimento de coprecipitaçao. Este decréscimo pode

ser explicado pelo fato de que a capacidade de incorporação e/

ou udsorção do zircônio pelo precipitado de BaSO. 5 limitada,

ocasionando que quantidades excessivas daquele elemento não se

jam mais coprecipitadas. *

Na mesma figura são plotadas, em vez do rendimento

percentual, as quantidades de Zr \vg\ coprecipitadcis. Corno po-

de ser observado, a partir de aproximadamente 5000 iig de zireô

nio na solução, as quantidades coprecipitadas permanecem cons-

tantes. A capacidade maxima de coprecipitaçao de zircônio pa-

ra a quantidade de bário (206 mg BaSO.), utilizadas nas condi-

ções de trabalho, é de aproximadamente 410 ug de zircônio.
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Tabela 1 - Rendimentos de coprecipi taçao de Zr com IiaSO-

pg Zr (solução)

10

100

1000

2500

5000

10000

20000

Rendimento %

2,32

3,84

3,40

3,64

8,24

4,15

2,04

ug Zr (coprecipitado)

0,23

3,80

34

91

412

413

408
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3.2.4 - Extração de Tório com Aliquat-336

O uso de cloreto de tricaprilmetilamonio (Aliquat-336),

de fórmula R^ «2
 R3

N + Cl"

I
CH3

(R1, R- e R-, são radicais tipo octil e decil), como extrator

de tõrio em soluções nítricas foi extensivamente estudado por

Gerontopulos, Rigali e Cospito (11, 12, 30).

Segundo os autores, a solução de Aliquat-336 em xile-

no, convertida ã forma de nitrato por sucessivos cqui.líbrios

com HNO3 4 M, apresenta uma grande afinidade com o tório em

meio nítrico.

A figura 5 mostra a variação do coeficiente da oxtra-

ção de tõrio como função da concentração de ácido nítrico. 0

máximo de coeficiente de extração o alcançado mi faixa de con-

centração de 2 a 5 M do ácido. Nessas condições supõe-se que

o tório 6 extraído como aduto do tipo hexanitrato complexo,

Th(NO3)g
2.

Outros actinídeos tetravalentes, tais como urânio,

neptünio e plutônio. são parcialmente extraídos. Como reex-

trator usa-se ácido clorídrico numa faixa de 3 a 10 M. Segundo

dados da literatura o ácido clorídrico exi.be uma forte ação

"salting-out" sobre muitos elementos, os quais por conseguinte

permanecem na fase orgânica.

Para comprovar o efeito da Aliqunt-336 na cxtrnção de
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tório e sua posterior reextraçao, r^ram determinados os respec

tivos rendimentos. Para isso usou-se uma solução padrão de tó

rio de 982 yg Th/ml da Spex A.A. Para medida dos rendimentos

usou-se como traçador Th-234 preparado segundo Sill (31, 32 ),

cujo procedimento detalhado para obtenção e purificação do mes

mo encontra-se no anexo E.

Alíquotas da solução padrão de tório, correspondendo a 98,2ug,

e do traçador, após evaporadas e retomadas em 30 ml de HNO, 4ty

foram extraídas com igual volume de Aliquat-336 (N03) 30% em

xileno. Prosseguiu-se com lavagens de HNO3 8 M e reextraçãc

com HC1 10 M. Em todas as etapas foram coletadas alíquotas da

fase aquosa para posterior contagem no espectrometro >.

A eficiência da extração foi de 99,80%; a recuperação

final foi de 98,07%. Na tabela 2 acham-se dados referentes ao

rendimento de tório nos processos de extração e reextraçao.

Ainda que a literatura citasse que a solução de reex-

traçao de HC1 10 M é isenta de zircõnio, foram feitos estudos

no sentido de observar o comportamento desse elemento. Para tan

to, usou-se alíquotas de traçador de Zr-95 e de solução padrão

de zircõnio correspondente a 50 pg, evaporadas e retomadas em

30 ml de I1NO3 4 M.

Observou-se que aproximadamente 25% são extraídos,

mas são praticamente eliminados durante as lavagens com UNO-,

8 M. Os dados da experiência encontram-se na tabela 3.
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Tabela 2 - Distribuição de tório (98,2 ug) na extração e re-

extração Aliquat-336.

Etapa % 11i (fase aquosa)

Extração (HNO3 4 M) 0,20

Ia. Lavagem (KNO3 8 M) 0,10

2a. Lavagem (HNO3 8 M) 0,20

Ia. Reextraçao (HC1 10 M) 23,33

2a. Reextraçao (HCl 10 M) 57,30

3a. Reextraçao (HCl 10 M) 17,44

Rendimento Total 98,07%

Tabela 3 - Comportamento de Zr (50 pg) na extração e reextra-

çao de Th com Aliquat-336.

Etapa % Zr (fase aquosa)

Extração (HNO3 4 M) 74,52

Ia. Lavagem (HNO3 8 M) 16,02

2a. Lavagem (HNO3 8 M) 8,55

Reextraçao (HCl 10 M)

Eliminação 99,09%
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3.2.5 - Preparação das Fontes para Espectroscopia-n por Copre-

cipitação de Tório com Ce(OH)3 ou CeF3.

A coprecipitação de traços de radionuclídees por meio

de carreador nao-isotópico é uma técnica de separação bastante

difundida em radioquímica. Entretanto, sua utilização na pre-

paração de fontes para espectroscopia-u é recente, já que para

obtenção de espectros de boa qualidade, baixas densidades su-

perficiais são requeridas, limitando-se desse modo o uso de car

reador a microquantidades.

Na preparação de fontes para espectroscopia-1 deve-se

manter sempre um compromisso entre: a área do detector a ser

usado, a área do filtro-fonte e a espessura do depósito sobre

o mesmo. A área do filtro deve ser sempre inferior a do dctec

tor. Embora a resolução de energia diminua corn a espessura da

camada, um aumento da área do filtro, na tentativa de decres-

cer a densidade superficial, faz com que ,: cauda de menor ener-

gia do pico torne-se maior, dificultando a resolução de compo-

nente com mais baixas energias.

A aplicação da técnica de coprecipitação para espec -

troscopia-a nas determinações de tõrio e urânio foi inicialmen

te estudada por Lieberman (22), usando como copreeipi tantos hi

dróxido de ferro, fluoreto e oxalato de lantânio depositados

em filtro-membrana 0,45 pm.

0 método proposto por Sill, fundamenta-se nas experi-

ências de Lieberman, e usa como coprecipitante Co (Off) n para o^
i

íons actinldcios, exceto urânio quo é coprecipitado com CGF.,.

Segundo Sill, devido a seus grandes tamanhos, cério,

lantânio e neodímio são mais eficazes na recuperação de actiní
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deos para uma dada quantidade de carreador do que a obtida com

íons menores tais como ferro, zircônio, etc-, que também for-

mam hidróxidos bastante insolüveis.

Como carreador Sill recomenda o uso de cório que por

apresentar dois estados de oxidação (III e IV) pode ser maisfa

cilmente purificado (33).

A coprecipitaçao de Th(OH), c feita em solução forte-

mente alcalina de EDTA 0,05 M (pH -10,6). O EDTA forma cc~ple

xos aquo-solúveis com a maioria dos metais, todavia os mesmos

começam a se desestabilizar acima de pH 11, com precipitação

dos respectivos hidróxidos. Um excesso de EDTA diminui a taxa

de precipitação e floculação dos hidróxidos, o que no caso é

uma vantagem, pois torna a coprecipitaçao mais quantitativa e

o precipitado mais finamente dividido.

Nessas condições urânio não precipita, não somente de

vido ã grande solubilidade do hidróxido de uranila, mas princi

palmente por formar complexos com carbonatos inevitavelmente

presentes na solução de NaOH que é usada como precipitante.

Conforme os dados relevantes sobre a coprecipitaçao

de tório, já mencionados na literatura, tentou-se comprovar os

resultados e otimizá-los, de modo a tornar mais simples e eficien

te, a técnica proposta.

Para a determinação do rendimento químico, usou-se

traçador de Th-234. Como se trata de um emissor i'~ a determi-

nação do rendimento é feita através de contagem do filtro, no

detector sensível ã radiação è~, e a comparação da atividade,

com uma fonte padrão do traçador. Como o espectro alfa da amos

tra é determinado em outro sistema de contagem, a utilização de

um emissor B~ traria dois inconvenientes:
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- tornar-se-ia necessário contar duas vezes as amos -

trás (6 e a) e

- efeitos de auto absorção seriam mais pronunciados du

rante a contagem de partículas a, introduzindo desse modo er-

ros no rendimento efetivo.

Para superar esses efeitos foi proposto a utilização

de um emissor a como traçador (p.ex. Th-229) (34). Também nes

te trabalho foi estudado a utilização desse traçador cujo es-

pectro a ê mostrado na figura 6. Como se pode ver, nas condi-

ções de medidas deste trabalho, há una superposição parcial do

largo pico de Th-229 (provocada pelos picos não resolvidos des

te nuclídeo na faixa de 4,70 ã 4,84 MeV) com o pico de Th- 230

(4,67 MeV). Este efeito pode provocar, de um lado, a camufla-

gem de um pico de Th-2 30 com baixa intensidade e, por outro Ia

do, a contribuição do pico de Th-230 dificultaria a determina

ção do rendimento.

Pelas razões expostas, a utilização de Th-229 como tra

çador foi abandonada a favor de Th-2 34. Para minimizar os pos

síveis erros pelo uso de um emissor 3 no cálculo do rendimen-

to, a eficiêi.cia de contagem a foi determinada usando-se fon-

tes, preparadas pela técnica de coprecipitação, de donaidades

superficiais variáveis.

Para confirmar a quantidade de cério a ser usada, fo-

ram feitos testes onde manteve-se constante a quantidade de

Th-232 (98,2 pg) em 6 ml de EDTA alcalino e variou-se a quanti

dade de cério. Em todos os ensaios foram usados 2 ml de NaOH

10 M para a precipitação e fixou-se um tempo de 10 minutos pa-

ra digestão do precipitado em banho-maria. Embora o máximo ren

dimento fosse alcançado com 75 ug, conforme mostrado na figura
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7, optou-se pelo uso de 50 ug de carreador onde 98% de rendi-

mento e espectros com melhorem resoluções foram obtidos.

Para verificar qual a quantidade de tõrio que pode

ser coprecipitada eficientemente com essa quantidade fixa de

cério {50 ug)# foram feitos testes variando-se a quantidade

de tório na solução. Pela figura 8 pode-se observar que na

faixa de 49,1 a 147,3 ug de Th-232 a coprecipitaçao é quanti-

tativa e quando aproximadamente 200 pg de Th-232 acham-se pre

sentes na solução o rendimento de recuperação é de 77%, indi-

cando que nas condições pré-fixadas a coprecipitaçao não é

mais eficiente.

Embora a coprecipitaçao de tório com Ce (Oil), soja.

quantitativa, o fato da precipitação com hidróxidos não ser

específica faz com que impurezas eventualmente presentes co-

precipitem e consequentemente uma degradação no espectro é ob

servada.

Como método alternativo usou-se fluoreto de cério co

mo coprecipitante, haja visto que ThF. é altamente insolúvcl

e fluoretos agem como complexantes mascarando vários elemen-

tos tais como Zr, ü(VI) e outros.

As condições de coprecipitaçao foram tc.it adas <• fixa

das em: 6 ml HC1 1M, 50 ug de cério e 10 gotas de Hí concen -

trado. O precipitado, como citado anteriormente, foi deposita

do sobre filtro-membrana 0,1 \m onde fora previamente deposi-

tado 100 pg de cério como substrato de Cer^. Mossas condjçricjs

Obteve-se uma coprecipitaçao quantitativa e espectros com me-

lhores resoluções de energia, o que será discutido posterior-

mente.
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s o l u ^ a ô



.28.

3.2.6 - Calibração do Método

Com a finalidade de calibrar o método foram construí-

das curvas de calibração usando-se soluções padrão de Th-232.

A figura 9 mostra a curva de calibração cujas fontes

foram preparadas pela técnica de coprecipitação com Ce(OH) .,. Pode-se

observar uma perfeita linearidade entre a massa de tório no fil

tro e a taxa de contagem normalizada para 40 Ks, mostrando

que efeitos de auto-absorção das partículas alfa nesta faixa

de densidades superficiais são desprezíveis.

A eficiência de contagem foi de 20,47% para a geome -

tria de 2 TI . A sensibilidade do método, definida como a incli

nação da reta, é de 31,24 imp/40Kseg yg Th-232. A resolução

de energia do pico de Th-232 é de 107,52 KeV para 49,1 yg de

Th-232 e aumenta com a quantidade de tório como pode ser visto

na figura 10.

Considerando que o background de um filtro de Ce(OH)^

não contendo tório, apresenta uma taxa de contagem de 1-2 imp/

40 Ks na área do pico de Th-2 32, o limite de detecção 6 deiH

nido neste trabalho como duas vezes o background e foi calcula

do para 0,12 pg Th-232 no filtro.

De modo similar, foi construída uma curva de calibra-

çáo, mostrada na figura 11, usando fluoreto de cério como co-

precipitante. Na faixa de 0 a 187,85 yg de tòrio no filtro ob

3erva-.se uma perfeita linearidade. Para geometria de 2 * a e-

ficiência de contagem a é de 35%. A sensibilidade do método é

de 50,84 imp/40 Ks ug Th-232 e o limite de detecção ê 0,07 ag

Th-2 32 no filtro.
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A variação da resolução de enrgia (KeV) com a quanti-

dade de tôrio (gg) ê mostrada na figura 12 e, como na experiên

cia acima, ã medida que aumenta a quantidade de tôrio no fil-

tro verifica-se um crescimento na resolução de energia, entre-

tanto menos acentuado do que com Ce(OH).,.

Como foi dito anteriormente a coprecipitação com hi-

dróxido ainda que quantitativa não e específica, e na maioria

das vezes os espectros de amostras reais apresentavam-se po-

bres em resolução. Por esta razão adotou-se a técnica de co-

precipitação CeFo para aplicação nas análises das amostras.

Um fluxograma resumido do método acha-se na figura 13,

e no anexo C tem-se um roteiro detalhado para análise de tório

em águas.

Para o estudo da reprodutibi1idade do método foram fei

tas análises paralelas de 4 amostras coletadas no mesmo ponto

e tempo. Os resultados das análises podem ser encontrados na

tabela 4 e, como pode ser observado, há uma boa concordância

entre eles.

A figura 14 ilustra um espectro típico de isótopos de

tõrio em uma amostra de água do Morro do Ferro, Vertedouro "6"

contendo 0,064 - 0,010 yg/1 Th-232.

Deve-se ressaltar aqui que embora a nova unidade de

atividade seja Becquerel (1 Bq = 1 dps), todos os resultados

são apresentados pCurie (1 Ci = 3,7 x 10 1 0 Bq) unidade que vem

sendo adotada nos trabalhos do projeto "Morro do Ferro".
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Tabela 4 - Estudo da reprodutibllidade do método de Si l l

resultados das análises.

"mos-
tra

N?

Bonto

ug/1 ±lo

Bi - 232

pCi/1 ± Io

Th -

pci/l

230

±10 pCi/1

228

±1»

6 Vertedouro 0,064 ± 0,010 0,007 - 0,001 0,007 - 0,001 0,110±O,O04

7 Vcrtedouro 0,064 * 0,004 0,007 - 0,001 0,004 ± 0,001 0,069±0,002

8 Vtertedouro 0,050 - 0,009 0,005 - 0,001 0,004 - 0,001 0,063*0,002

9 Uertedouro 0,074 ~ 0,009 0,008 - 0,001 0,005 - 0,001 0,079HO,002

Th-232 x = 0,063 - 0,010 yg/1
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3.3 - Desenvolvimento de um Método Alternativo para Análise de

Tôrio e Urânio por Espectroscopia-af apôs Separação Pré-

via dos Elementos com TOPO.

3.3.1 - Principio do Método

Ainda que o método adaptado de Sill apresenta resul-

tad( 3 satisfatórios, o mesmo tem como principal desvantagem ser

moroso, tornando-se difícil aplicá-lo em análises de rotina.

Por essa razão, buscou-se métodos alternativos, tendo em vista

um que aliasse maiores potencialidades no que concerne à rapi-

dez, simplicidade e eficiência.

Inicialmente tentou-se adaptar a técnica proposta por

Bondietti (35). O método baseia-se na reextração de tór;.o de

solução de Aliquat-336, com HCl 10 M, seguida de coprecipita -

çio do mesmo com LaF_. 0 precipitado é então dissolvido com

Al (NOj)-* 2 M e o tõrio extraído com tenoil-trifluoracetona(TE&

0,5 M em xileno. As fontes para espectroscopia-a são prepara-

das por evaporação de alíquotas do extrator, diretamente sobre

placas de aço inoxidável colocadas sobre um anel de cobre (20).

Contudo, a evaporação seria impraticável em casos de baixas ccn

centrações de tõrio, o que requereria uma' maior alíquota de TIA

a ser evaporada e dificilmente se obteria fontes uniformes.

Como método alternativo, lançou-se mão de uma técnica

que fora otimizada e introduzida nos laboratórios de Química A

nalítica Nuclear, do Departamento de Química da PUC-RJ (10),c,

por esta razão, será apresentada aqui de modo resumido.

O método baseia-se na extração de tório e urânio com

oxido de tri-n-octilfosfina (TOPO), de r.olução de 1INO3 1 M pro
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veniente da solubilização da amostra por fusão com metaborato

de lítio, ou por ataques sucessivos com HNO^: HF 1:1.

As condições de extração e reextração, que haviam ŝL

'•Io estabelecidas e comprovadas em trabalhos anteriores, foram

as seguintes:

1 - 0 meio utilizado foi HNO_ 1 M no qual padrões e amostras

foram solubilizadas após tratamentos prévios;

2 - Usou-se como agente libertador (salting-out) uma solução

de nitrato de alumínio 2,4 M;

3 - 0 extrator empregado foi oxido de tri-n-octil-fosfina O,1M

tendo como solvente o ciclohexano;

A - O tempo de agitação, mantido em todas as extrações, foi de

10 minutos;

•J - Para reextração de tório e urânio usou-se soluções de

H2 S O4 °'3 M e (NH4}2 C 03 °'5 M' respectivamente.

A partir de alíquotas das soluções de reextração ten

tou-se preparar fontes para espectroscopia-u, via coprecipita

ção direta com micro-quantidades de lantânio.

Um fluxograma do método pode ser visto na figura 15,

e o roteiro completo do procedimento de análise encontra - se

no anexo D.
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3.3.2 - Preparação das Fontes de Contagem para Tório por Copre

cipitação com LaF-..

Os dados teóricos encontrados na literatura, referen-

tes à aplicação da técnica de coprecipitação no preparo de fon

tes para espectroscopia-a, foram discutidos nc capítulo 3.2.5.

Durante os ensaios de adaptação do método proposto por

Bondietti, foi comprovada a eficiência da utilização de lantâ-

nio com carreador na coprecitação de fluoreto do tório. Por is

so optou-se pelo uso de fluoreto de lantânio para a preparação

das fontes a partir da solução sulfürica proveniente da reex -

rição de tório.

A solução sulfúrica contendo tório purificado, ..ipcoxi_

madaraente 30 ml de volume, foi evaporada até 10 ml e, em segui

;!•!, filtrada através de filtro tipo Whatman 40. A filtrnçãosc

?'-!Z necessária para eliminar os traços de TOPO remanescentes da

Í .{tração. Usando-se Th-234, foram feitos tentes de modo :i ve-

rificar se durante a filtração poderia haver perdas de tõrio

por retenção no papel de filtro, e os mesmos indicaram quo a

perda é desprezível.

Visando sempre a obtenção de espectros de boa resolu-

<,-ÍO e um máximo de rendimento químico, foram fixadas as condi-

ções de coprecipitação e deposição no filtro-membrana, que fo-

ram as seguintes:

1 - 0 meio usado foi H2SO4 0,3 M;

2 - Como carreador usou-se 100 jiSt de solução contendo 500 \,q

La+3/ml;

3 - 0 precipitante usado foi HF concentrado, aproximadamente

0,5 ml;
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4 - 0 deposito de substrato de fluoreto de lantânio continha

100 ug de La , sobre filtro-membrana de 0,1 pin e 25 mm de

diâmetro.

Nestas condições obteve-se rendimentos de recuporação

superiores a 97% para quantidades de até 150 pg no filtra.

3.3.3 - Calibração do Método

Após verificada a viabilidade do método proposto, uma

curva de calibração foi construída, a partir de soluções pa-

drão de Th-232, traçadas com Th-234 para o controle do rendi-

mento, submetidas a todas etapas analíticas do procedimento.

Os rendimentos obtidos, partindo-se de soluções pa-

irão na faixa de 9,8 a 196,40 ug, sãc apresentados na tabela 5

A figura 16 mostra uma curva de calibração p.g Th - 232

no filtro versus impulsos/40 Ks. Pode-se observar que na fai

xa de 0 até 170,34 \>g de tõrio há uma perfeita linearidade.

A variação da resolução de energia (KeV) do pico de

Th-232 (Eai3,99 MeV), com a quantidade de tório no filtro, po-

de ser vista na figura 17. Observa-se que é de 78 KeV atêapro

xinadamente 50 pg de Th-232, quantidades crescentes de tório

no filtro causam um aumento gradual na resolução de energia (p.

ex.: para 170,34 yg de tório a resolução foi de 144 KeV). En-

tretanto, isto não representa problema visto que os três isó-

topos de tório apresentam energias alfa bem distintas,aproxima

damente 3,99; 4,67 e 5,35 MeV para Th-232, Th-230 e Th-228,res

pectivãmente.

A eficiência de contagem para a geometria de 2 n foi

de 29%. A sensibilidade do método é de 43,34 imp/40Ks ,,g
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Th-232 e o limite de detecção de aproximadamente 0,09 pg Th-232

depositado no filtro, o que corresponderia a 4,5 x 10 ppb se

20 1 de água fossem concentrados.

A reprodutibilidade do método foi comprovada fazendo-

se análises de quatro amostras coletadas no mesmo ponto e tem-

po. A tabela 6 apresenta os resultados das análises, e alguns

espectros típicos obtidos com este método para diferentes ti-

pos de amostras (minérios, águas de superfície e subterrânea )

são mostrados nas figuras 18, 19 e 20, respectivamente.

Tabela 5 - Rendimentos de recuperação obtidos para diferentes

quantidades de tório, usando-se o método de extra-

ção prévia com TOPO.

pg Th - 232 Rendimento %

9,82 82,7 - 0,2

19,64 84,5 - 0,1

39,28 89,6 - 2,3

49,10 8 7 , 6 - 4 , 8

98,20 87,4 - 1,1

147,30 84,3 - 4,1

196,40 88,6 - 2,7
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Tabela 6 - Estudo da reprodutibilidade do método da PUC

resultados das análises.

Amostra

N9

Ponto

ug/1 - 1

Th -

0

232

pCi/1 ± 1 a

Th - 230

pCi/1 - Io

Th - 228

pCi/1- Io

1 Vertedouro 0,073 - 0,009 0,008 - 0,001 0,006 - 0,001 0,046^,003

3 Vertedouro 0,083 - 0,009 0,009 - 0,001 0,005 - 0,001 0,057-0,002

4 Vertedouro 0,083 - 0,012 0,007 - 0,001 0,006 - 0,001 0,114^0,004

5 \fertedouro 0,065 - 0,012 0,007 - 0,001 0,006 - 0,001 0,122i:t0,OO4

Ih - 232 x = 0,070 - 0,015 ug/1
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3.4 - Estudos Preliminares para a Determinação de Urânio por

Espectroscopia-a

3.4.1 - Introdução

Como foi anteriormente citado, a utilização do siste-

ma TOPO/ciclohexano, nas condições indicadas, permite uma extra-

ção prática e quantitativa de urânio e tõrio nu«na simples ope-

ração, dentro de uma extensa faixa de concentração destes ele-

mentos. Outra grande vantagem do uso deste extrator é a possi

bilidade da determinação de urânio na fase TOPO por método flu

orimetricô descrito por Bezerra (36) e outros.

Entretanto, quando se visa uma análise isotõpica de

urânio, torna-se necessário que o mesmo seja reextraído da fa-

se orgânica, pois a simples evaporação de TOPO sobre placas de

aço inoxidável é impraticável devido â formação de produtos pou

co voláteis e de aparência viscosa, provenientes da decomposi-

ção térmica do extrator, dificultando a obtenção de fontes uni

formes.

Após a reextração de tório com solução de H2SO. 0,3M,

a fase orgânica contém praticamente todo urânio e cerca de 89%

de zircônio. A eliminação deste último pdde ser alcançada a-

través de sucessivas lavagens da fase TOPO com uma mistura con

tendo 25 g/ 10ml de EDTA e 7g de NaNOj, como foi proposto por

Keil (37), já que há uma grande diferença nas constantes de for

maçao dos complexos de urânio e zircônio com aquele quelante

(log K, » 10 e log K, = 29,5). Entretanto,
A(U-EDTA) 1(Zr-EDTA)

na prática, a lavagem com EDTA/NaNO3 normalmente não é recesso
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ria, uma vez que o zircônio forma complexos solúveis com fluo-

reto e, deste modo não é coprecipitado com UF. durante a prepa

ração dos filtros de contagem.

O urânio assim purificado pode ser reextraído da fase

orgânica por sucessivas lavagens cora solução de (NH.KCO^ 0,5M.

Os comportamentos de urânio e zircônio durante as la-

vagens, da fase TOPO, com EDTA/NaNO. e os rendimentos de reex-

tração de urânio com (NH-)2CO,, foram estudados por Bastos(10)

e são mostrados nas tabelas 7 e 8, resr .tivamente.

A solução de reextração contendo urânio purificado, a

pôs evaporada ã secura em presença de ácido nitrico para des-

truição de carbonatos e material orgânico, e o resíduo dissol-

vido convenientemente, é adequada para a determinação desse e-

1emento.

Como métodos analíticos alternativos para dosagem de

urânio, pode-se citar a determinação por medidas espectrofoto-

métricôs, proposta por Horton e White (9), que usa como agente

cromogênico o dibenzoilmetano, ou a análise isotópica de urâ-

nio via espectroscopia-o.

Embora o objetivo principal deste trabalho fosse de-

senvolver um método para a determinação isotópica de tório, es

tudos foram feitos na tentativa de obtenção de fontes,para pos

terior contagem alfa, partindo-se da solução purificada de ura

nio proveniente da extração e reextração deste elemento com o

sistema TOPO/ciclohexano.

Na preparação de fontes de urânio para espectroscopía

a, inúmeras técnicas têm sido propostas e entre elas destacam-

se:
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1 - A eletrodeposição a partir de solução contendo uma mistura

de oxalato e cloreto cono eietrolito, proposta por Puphal

e Olsen (38);

2 - Evaporação direta de MIBK ou TTA sobre placas metálicas, a

pôs extração quantitativa de urânio por um destes extrato-

res (39, 40);

3 - Preparação de filtro-fontes usando-se a técnica de copreci.

pitação, sugerida por Lieberman (22) e Sill (23).

As duas primeiras técnicas foram estudadas e discuti-

das por Bastos (10). A eletrodeposição, embora quantitativa,

guando aplicada a soluções puras, apresentou baixo rendimento

químico quando amostras reais foram analisadas. A evaporação,

ainda que apresentasse melhores resultados do que a eletrodepo

sição, é inviável quando amostras de baixas atividades são ana

Usadas, já que maiores alíquotas do extrator são exigidas. Por

estas razões, optou-se pela técnica de coprecipitação tendo em

vista as baixas concentrações esperadas do elemento em questão.

A seguir são relatados os resultados preliminares do

estudo de obtenção de fontes usando-se a técnica de coprecipi-

tação de urânio com fluoreto de lantânio.
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Tabela 7 - Comportamento de II e Zr nas lavagens da fase TOPO

com EDTA/NaNO3. (10)

Teor inicial |

U Zr

Componentes na fase

Apôs Ia. lavagem

U Zr

TOPO

ApÕs

(%}

2a. lavagem

ü

••

-

-

10

100

998

10

100

998

10

99

989

974

990

975

-

-

-

-

-

100,0

99,4

99,4

99,9

99,4

99,4

3,7

4 , 2

10,8

11,9

12,0

10,4

-

-

-

—

-

-

99,3

99,0

99,0

99,3

98,9

99,0

Obs.: Após 2a. lavagem os teores de Zr não foram detectados.

Tabela 8 - Comportamento de ü na reextração com (NHJ-CO, 0,5M

(10)

U na fase TOPO Teor de ü reextraído (%)
( ug ) Ia. 2a.' Total

9

99

998

90,0

91,0

90,0

9,0

9 , 0

9 , 0

99

100

99
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3.4.2 - Eliminação de Polônio

O isôtopo 210 de polônio, membro da série radioativa

do urânio, constitui um especial interferente na determinação

isotópica de urânio, pois sua energia de emissão alfa difere

somente de 20 KeV da energia de U-232, traçador usado neste

trabalho para a determinação do rendimento.

Embora o polônio, na sua forma mais estável (IV), não

seja coprecipitado com fluoreto, ele pode ser reduzido a seu

estado elementar sob as fortes condições redutoras necessárias

para a redução de U(VI) a U(IV), e poderá ser retido juntamen-

te com LaF,/UF..

Pelo motivo acima exposto, a eliminação de polônio

faz-se necessária antes da redução do urânio para sua posteri-

or coprecipitaçâo.

Entre as técnicas mais usuais de separação de polô-

nio, destacam-se as seguintes:

1 - Coprecipitaçâo; O polônio pode ser quantitativamente carre

ado com telúrio elementar, precipitado pela redução do ion

telurato com SnCl2 (41, 42), ou com hipofosfito de sódio

(43). Outros coprecipitantes tais como selênio, dióxido

de manganês, hidróxidos etc, podem ser também usados ( 44,

45);

2 - Deposição espontânea e eletrodeposiçaoi Devido ao potenci-

al do par Po°/Po (E° - +0,8V) ser relativamente baixo,

o polônio se caracteriza por sua fácil deposição espontâ -

nea em metais menos nobres como prata, cobre, níquel, bis-

muto etc. ou por eletrodeposiçao.
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Embora a deposição espontânea tenha a desvantagem de

que o potencial do eletrodo seja fixado pela seleção do metal,

para a eliminação deste elemento optou-se aqui pelo uso dessa

técnica, jâ que é mais simples do que a eletrodeposiçao e a se

paração do metal da solução pode ser facilmente feita, o que

não ocorreria com um precipitado.

0 metal escolhido para tais fins foi o cobre, recomen

dado por Grimaldi (46). Para aumentar a superfície de contato

do metal com a solução, usou-se raspas de cobre finamente divi

didas em forma espiralada, que poderiam ser facilmente retira-

das da solução com o auxílio de uma pinça.

Foram feitos ensaios de modo a se estabelecerem o tem

po de contato do metal com a solução e a quantidade do mesmo.

A quantidade de cobre usada foi de aproximadanente 2g e o tem-

po, fixado em 5 minutos, levou-se em conta não só a quantitati

va deposição de polônio coito também a minimização de possível a-

taque químico do cobre.

0 polônio foi depositado diretamente a partir da solu

ção de reextração de urânio ({NH4)2CO3 0,5 M), evaporada e re-

tomada em H-SO. 0,3 M.

A eficiência do método foi comprovada pelo desapareci

mento do pico de Po-210 (Ea = 5,3 MeV) nos espectros de urânio.

3.4.3 - Redução de U(VI) com TiClj e Coprecipitacão de ü(IV)

com LaF-,

0 urânio apresenta-se, em soluções aquosas, cm quatro

estados de oxidaçao: tri-, teura-, penta- e hexapositivo esta-

dos. Nestes estados os Ions são comumente representados como
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U + 3, U + 4
# UO* e UOj

2, respectivamente. Os potenciais(Volts)

dos vários estados de oxidação são mostrados a seguir (4 7) :

Meio ácido: HC1O4 1 M (25°C)

U 1,80 ü + 3 0,61 ü + 4 -0f62 UO* -0,05 VO*

L -0,334

Meio básico:

ü 2,17 U(OH)3 2,14 U(OH)4 0,62 ÜO2(OH)2

Urânio hexapositivo (uranila), o mais estável dos íons

em solução, forma compostos solúveis com fluoreto, enquanto flu

oreto de urânio (IV) e um sal altamente insolúvel adequado para

sua coprecipitação com LaF,.

Para a redução de U(VI) a U(IV), diferentes agentes re

autores têm sido propostos na literatura.

0 redutor de Jones, com 90 a 99% de amálgama de zinco,

ainda que seja o mais difundido, juntamente com iguais ou mais

fortes agentes redutores, tem a desvantagem de reduzir o U(VI)a

uma mistura de U(IV) e U(III). Este último forma por sua vez

fluoretos solúveis e, portanto, seria um inconveniente para os

fins deste trabalho.

Entre os redutores líquidos, a literatura cita solu-

ções de cloreto cromoso (48), Ti e Sn (49), usados conjunta

mente com um indicador de baixo potencial, p. ex. Eafrainina 0,

que permite uma indicação visual de que o urânio é mantido em

seu estado tetravalente.

Optou-se, neste trabalho, pelo uso de solução de TiCl,

15% como agente redutor, pois este permite que a redução seja
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alcançada num tempo curto e a temperatura ambiente; além do

que, a cor violeta do Ti (IV) serve como um bom indicador visu

ai para o controle da reação.

O meio usado foi H-SO^ 0,3M, já que o meio ácido favo

rece o potencial redox do sistema (segundo medidas feitas por

Khlopin e Gurevich (50) o potencial redox em H^SO. 0,259 M é

de 0,375 V).

Na preparação das fontes uscu-se a mesma técnica pro-

posta por Lieborman e Moghissi, modificando-se as concentrações

dos reagentes e depositando o precipitado sobre uma fina cama-

da de substrato de LaF~.

A solução purificada de urânio em H~SO. 0,3 M, isenta

de polônio, adicionou-se 200 yl de TiCl, 15%, que deve produ -

zir uma coloração violeta permanente, indicando que a redução

de urânio é completa. Adicionou-se em seguida 0,5 ml de HF

concentrado; a cor violeta desaparece. Após agitar bem, dei -

xou-se a solução em repouso por 30 minutos, em banho de água

fria, para se obter a completa precipitação de fluoreto de lan

tânio e urânio (IV) .

A montagem do filtro-fonte foi feita do mesmo modo des

crito anteriormente.

3.4.4 - Calibração do Método

Construiu-se uma curva de calibração para urânio (fi_

(jura 21) partindo-se de soluções padrões deste elemento e sub-

metendo-as aos procedimentos químicos mencionados.

Os rendimentos totais obtidos (c-t t j =
 c

a U j , m
x sj' i n-
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cluindo rendimento químico (e . ) e rendimento de contagem al̂

fa ( c ), em função da quantidade de urânio na solução, são

apresentadas na tabela 9.

Como pode ser visto, o rendimento total aumenta gradu

almente na presença de atê aproximadamente 25 ug de urânio,bai^

xando se maiores quantidades deste elemento estiverem presen -

tes.

Obteve-se linearidade entre a taxa de contagem norma-

lizada (cpm u~238/etotal* e a <I u a n t i d a d e d e urânio inicialmen-

te presente na solução. A partir da reta, foi calculada a sen

sibilidade do método como sendo 0,89 cpm/pg U-238.

Considerando-se que a eficiência de contagem alfa não

deve ser muito diferente da obtida para Th-232 (e = 29%/2rr) e

que o background na região do pico de U-238 (590-650) é aproximada

mente o mesmo (2 imp/40 Ks ) , pode-se estimar o limite de de-

tecção para 0,013 ug U-238.

A figura 22 mostra a variação da resolução de energia

em função da quantidade de urânio. A diminuição da resolução

para fontes preparadas a partir de 50 ug de urânio na solução

deve-se provavelmente ao fato de que o rendimento na coprecip_i

tação náo foi quantitativo e consequentemente a massa de urâ-

nio no filtro é menor.

Um espectro típico obtido, con o método proposto, par

tindo-se de 50 wg de urânio em solução, encontra-se na figura

23.
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Tabela 9 - Variação de rendimento total con a quantidade de

urânio inicialmente em solução

° - 2 3 8 »g ftotal

50 21,18

40 40,98

25 42,85

20 37,25

10 36,69

5 31,33

2 27,59
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Figura 21 - Curva de calibraçao usando fontes de urânio coprecipitado com LaF~.
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4 - APLICAÇÃO DOS MÉTODOS INTRODUZIDOS NA ANALISE DE ÁGUAS DO

"MORRO DO FERRO".

4.1 - Descrição das Amostras e pré-tratamento

A figura 24 mostra una fotografia aérea do Morro do

Ferro, os pontos 1, 2 e 3 indicam, Stream Head - Cabeceira do

Córrego Principal, Midstream Point - Ponto Médio e Corral

Curral - respectivamente. Amostras de águas, para analise de

tôrio, vêm sendo coletadas periodicamente, desde julho de

1979, em quatro pontos situados ao longo do South Stream - Cór

rego Princpal, que drena a face sul do Morro. As estações ej>

tão localizadas dentro de aproximadamente 0,75 Km da cabecei_

ra do córrego.

Posteriormente amostras foram coletadas nos seguin-

tes pontos: a) North Stream - Córrego Norte - o qual drena o

declive norte do Morro; b) Opposite Ridge - Ponto Distante -

que drena o morro oposto ã face sul do Morro do Ferro, e que

vem sendo usado como background de referência da região e, c)

um ponto situado fora da região na cidade de São João da Boa

Vista (SP).

No inicio de 1981 um vertedouro foi construído no

Córrego Principal onde instalou-se um dispositivo para regis-

trar continuamente o fluxo de aqua., e vem sendo usado como

mais uma estação de coleta.

Em agosto de 1981, durante os trabalhos de campo, co

letou-se uma amostra de água estagnada numa trincheira situa-

da bem próximo a galeria. Devido apresentar uma altíssir.a con



.63.

centração de tôrio, que será discutida oportunamente, este pon

to foi também inserido como estação de coleta.

En novembro de 1981 começaram a ser perfurados poços

com profundidade de aproximadamente 3 metros abaixo do lençol

de água. As localizações aproximadas dos poços são mostradas

na figura 24 (PZ).

Eventualmente tem-se coletado água estagnada, ou de

infiltração em uma galeria era ruinas, construida há 25 anos pe

Io Dr. Resk Fraiha, junto ao deposito torlfero.

As amostras de águas de superfície normalmente apre-

sentavam-se, límpidas com pouquíssimo material em suspensão,e£

tes eram mais abundantes somente no período de chuvas devido

ao arraste de sedimentos pelas águas pluviais. As átmas sub-

terrâneas e da trincheira contém uma grande quantidade de mate

rial em suspensão de aspecto argiloso. Medidas; de pH e Eh fo-

rair. feitas e serão apresentadas em outros trabalhos.

As amostras são coletadas em garrafões de plástico de

20 1 e então filtradas através de filtro-membrana Millipore 0,45

um. A filtração deve ser feita a mais breve possível, após a

coleta, para evitar perdas devido a adsorção nas paredes do re

cipiente. Considera-se que o tório que passa no filtro está

em solução, e se designa duas frações - sedimento e filtrado.

0 filtrado é acidicifiçado com HNO-, concentrado, 4 ml

do ácido por litro de água, adiciona-se os traçadores Th-234

e U-232, e evapora-se a 1 £ ou menos em placas aquecedoras, an

tes de serem levadas ao laboratório para análises. Estimati -

vas do peso do sedimento (mg/l), são feitas pela pesagem dos

filtros que foram previamente tarados.

Quando o método aplicado é o proposto por Sil] , o con
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centrado é levado ã secura, quantitativamente transferido pa-

ra cápsulas de platina onde serão feitas as fusões com fluore

to e pirossulfato de potássio para total solubilizaçao. Para

análise dos sedimentos, o filtro ê calcinado ã 400° C por 8

horas, antes de ser feito a fusão.

Se o método aplicado baseia-se na utilização de TOPO

como extrator, o concentrado é transferido para becher de te-

flon e tratado sucessivas vezes com HNO^ : HF (1:1) e HNO^ :

PUCK (1:1), para eliminação de silica e matéria orgânica. O

resíduo é dissolvido em HNO3 1 M para posterior extração cem

TOPO.

No caso de amostras sólidas uma fusão com metaborato

de lltio a 1000 C por 1 hora é requerida, e o resíduo solubi^

lizado com HNO, 1 M. Se durante a solubilizaçao do fundido,

uma precipitação de ácido silícico é observada, torna-se ne-

cessário a sua separação por centrifugação. O resíduo deve

ser tratado com HNO-j e HF concentrados para em seguida juntar

as duas porções.
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4.2 - Resultados de Análise

Durante o estágio nos A.J. Lanza Laboratories, no pe-

ríodo de março a dezembro de 1980, além da otimização e intro-

dução do método proposto por Sill, foram analisadas 53 amos-

tras de água e seus sedimentos, e algumas amostras de solo. Os

resultados das análises foram publicados no relatório, Mobili-

ty of Thorium from the Morro do Ferro (51) e, posteriormente a

presentados no International Symposium on Migration in the

Terrestrial Environmental of Long-lived Radionuclides from Nu-

clear Fuel Cycle (52) e por isso não serão aqui apresentados.

No ano de 1981, após a otimização do método utilizan-

do o sistema TOPO/ciclohexano como extrator de tõrio e urâ-

nio, amostras de águas e minários do Morro do Perro foram ana-

lisadas nos laboratórios de Química Analítica Nuclear da PUC -

RJ, cujos resultados são apresentados nas tabelas 10, 11 e 12.
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Tabela 10 - Resultados de análise isotôpica de tôrio em amos-

tras de águas de superfície.

lh-232 Th-230 1h-228
Amostra local v g / 1 ± l s pc^i ± x 6 p c ^ t x 6 ^ ^ 6

Coleta 21/08/81

1.1 Vertedouro 0,056^0,009 0,006^0,001 0,005^0,001 0,038^0,003

1.2 Còrr. Princ. 0,073^0,018 0,008^0,002 0,007^0,002 0,007^0,002

1.3 O»r. Princ. 0,030^0,005 0,003*0,001 0,004*0,001 0,012*0,001

1.4 Còrr. Princ. 0,025*0,006 0,003*0,001 0,007*0,001 0,030*0,002

1.5 Corr. Princ. 0,024*0,006 0,003*0,001 0,006*0,001 0,026*0,002

1.6 Curral 0,039*0,006 0,004*0,001 0,006*0,001 0,048*0,003

1.7 Curral 0,104*0,013 0,011*0,001 0,052*0,003 0,080*0,004

Coleta 19/10/81

2.1 Opp. Ridge 0,054*0,007 0,005*0,001 0,004*0,001 0,012*0,001

2.2 Opp. Ridge 0,055*0,004 0,006*0,001 0,003*0,001 0,011*0,001

Coleta 17/11/81

3.1 Vertedouro 0,056*0,006 0,006*0,001 0,005*0,001 0,031*0,001



Tabela 11 - Resultados de análise isotôpica de tório em amos-

tras de águas de profundidade.

Data

21/08/81

19/10/81

19/10/81

19/10/81

17/1V81

17/11/81

17/11/61

17/11/81

17/11/81

17/11/31

04/01/82

05/01/32

06/01/82

04/01/82

05/01/82

02/04/82

02/04/82

02/04/82

02/04/82

02/04/82

02/04/82

Amostra

Trinch.

Trinch.

PZ-2

PZ-6

Trinch.

PZ-2

PZ-4

PZ-5

PZ-6

Galeria

PZ-1

PZ-3

PZ-4

PZ-5

PZ-6

Trinch.

Galeria

PZ-5

PZ-6

PZ-7

PZ-9

Th-228

Th-232

-

-

7,3

0,8

-

1,4

1,7

6,0

4,0

42

9,68

50,29

27,30

124,17

5,4

13,91

32,67

-

2,83

45,60

196,67

Th-232

pCi/1 Pi*>

2,460

1,890

0,006

0,259

1,035

0,367

0,016

0,063

0,218

0,559

0,007

0,021

0,009

0,097

0,022

0,247

0,826

ND

0,039

0,006

0,004

22,550.

17,340

0,055

2,376

9,497

3,371

0,143

0,576

2,008

5,132

0,064

0,193

0,084

0,893

0,200

2,265

7,575

HD

0,357

0,055

0,041

Th-230

PCi/1

-

-

0,034

0,056

-

0,049

0,007

0,009

0,032

0,032

0,006

ND

n>
ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,009

Th-228

pCi/1

-

-

0,044

0,214

-

0,332

0,027

0,393

0,886

23,72

0,067

1,056

0,249

12,045

O,11B

3,437

0,110

2,741

0,110

0,273

0,787

S

u

M

<n
Pa

o

</)
z

cc
H

D
S3

u

ND = não detectado



Tabela 12 - Resul tados das a n á l i s e s de t õ r i o c u r â n i o nas amostras MF-3 e MF-5 (uiné

r i o s t í p i c o s da reg ião) (*)

Amostra
•m-232 Th-228

ug/g pCi/g
Th-223/*ih-232

ü-238 Hl-230

yg/g pCi/g pCi/g
lh-230/tJ-28

MP-3 403,97 3706,13 371,10

501,71 4602,84 524,41

0,92

1,05

18

16

6,05

5,38

75,61

112,09

12,50

20,83

10

(*) Tôrio-anãlise via espectroscopia-a

Urânio - determinação fluorimétrica.
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5 - CONCLUSÃO

5.1 - Quanto aos Métodos Introduzidos

Nos capítulos 3.2 e 3.3 foram apresentados os ensai-

os analíticos e os resultados experimentais obtidos na otimiza

ção de técnicas para análise isotópica de tõrio via espectros-

copia-a.

Foram estudadas as etapas analíticas mais relevantes,

do método de Sill, visando uma comprovação da eficiência das

técnicas de separação e concentração de tório, bem como, o com

portamento de zircônio como interferente químico.

Experiências com Th-234 como traçador radioativo mos-

traram que o tório ê quantitativamente extraído (c > 99%), no

sistema Aliquat-336/xileno, a partir de soluções de UNO, 4 M.

As perdas nas lavagens da fase orgânica com HNO, 8 M são insi£

nificantes e tório pode ser reextraldo com rendimento de apro-

ximadamente 98%, com três lavagens sucessivas com HC1 10 M.Con

pietam-se, assim, os dados sobre o comportamento desse elemen-

to, no sistema Aliquat-336/xileno encontrados na literatura.

Ensaios com Zr-95 mostraram que este elemento, apesar

de suas propriedades químicas semelhantes com tõrio e sua asso

ciação freqüente com este, não é um interferente no processo.

Durante o processo de coprecipitação de tõrio com

BaSOj, somente uma pequena fração de zircônio é arrastada (ver

figura 4). rorém, na subsequente etapa, de extração com Ali-

quat-336, esta pequena fraçãr é eliminada quantitativamente du

rante as lavagens da fase orgânica com HNO3 8 M.

As condições de coprecipitação com Ce(OH)j e CeF3 fo-
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ran estudadas e otimizadas. Observou-se que 50 pg de cêrio,

precipitado nas formas citadas, sáo suficientes para coprecipi^

tar quantitativamente submicrogramas até 150 ug de tõrio.

Curvas de calibração foram estabelecidas, e sensibiLi

dades e limites de detecção foram determinados (31,24 inp / 40Ks

vg Th-232 e 0,12 pg Th-232 no filtro, e 50,84 imp / 40 Ks

yg Th-232e Ofil pg Th-232 no filtro, para Ce(OH)3 e CeF3, res-

pectivamente) .

Observou-se, alem de uma maior sensibilidade, que a

técnica de coprecipitação com CeF, fornece espectros com melho

res resoluções de energia devido â maior especificidade da pre

cipitação com fluoretos em comparação com o uso de hidróxidos.

Devido à complexidade do método acima discutido, sua

aplicação em análises de um grande número de amostras tornou -

se inviável para as condições do laboratório da PUC-RJ. Por es

ta razão, foram feitas tentativas de adaptar um método já exis

tente, baseado na extração simultânea de tório e urânio com

TOPO/ciclohexano, para análise via espectroscopia-a destes ele

roentos.

Mostrou-se que tõrio pode ser coprecipitado, direta -

mente, a partir da solução de reextração (H2SO4 0,3 M), com flu

oreto de lantânio. Os rendimentos obtidos, para quantidades de

atê 150 ug de tório, são superiores a 97%.

A partir de uma curva de calibração, foi determinada

a sensibilidade do método (43,34 imp/40 Ks pg Th-232). O li-

rrinte de detecção é de 0,09 yg Th-232 no filtro, corresponden-

do a 4,5 x 10" ppb, quando 20 1 de água BSC usados.

Os espectros alfa obtidos com a utilização de fluore-

to de lantânio mostraram-se superiores em relação à resolução
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de energia, quando comparados com os espectros de fontes de

fluoreto de cêrio, segundo a técnica de Sill, embora a eficiên

cia de contagem alfa, para esta técnica, seja ligeiramente su-

perior .

Os dois métodos mostraram-se igualmente reprodutivos

e exatos (ver tabelas 4 e 6). Nas tabelas 13 e 14 são apresen

tados alguns dados analíticos obtidos com métodos independen -

tes, onde se observa uma boa concordância dos resultados obti-

dos.

Foi feito um estudo pieliminar sobre a possibilidade

de utilizar o sistema TOPO/ciclohexano, para análise isotópica

de urânio, partindo-se da solução purificada de urânio (após

a reextração deste com (NH4>2CO3).

Foi testada a coprecipitação de urânio, após prévia

redução deste com tricloreto de titânio, usando-se fluoreto de

lantânio em meio H-SO. 0,3M e U-232cano trajador radioativo. Efi-

ciências totais e resoluções de energia foram determinados, e

uma calibração foi estabelecida. Observa-se uma perfeita li-

nearidade entre ug U-233 versus taxa de contagem normalizada

(cpm U-238/e. . -) e a sensibilidade do método, a partir da

curva, foi calculada em 0,89 cpm/ug U-238.

0 método encontra-se ainda em fa3e de otimização c

não foi aplicado a amostras reais.

Para análises de águas, amostras de 5 a 20 1 foram pré

concentradas por evaporação em bechers de vidros. Experiênci-

as coro traçadores radioativos (Th-229, Th-234) mostraram que a

nerda, mesmo quando quantidades baixíssimas de tõrio achavam -

se presentes, não é muito grande. Os rendimentos obtidos, in-

cluindo todas as etapas desde a evaporação até a coprecipita -
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çío final nos filtros de contagem, são tipicamente 73,75-12,79%.

Ainda que o método de evaporação seja moroso e inclua alguns

riscos de contaminação, o mesmo se mostrou adequado para o pre

sente trabalho.

Finalmente, vale ressaltar que embora o método de Sill,

que usa fusões como meio de abertura, possa parecer mais efi -

caz na solubilização das amostras, em comparação ao ataque âci

do, usado na técnica com TOPO/ciclohexano, não foi observado

nenhuma diferença entre ambos, haja visto o estudo de reprodu-

tibilidade das duas técnicas.

Tabela 13 - Resultados comparativos da amostra SO-12, usando

diferentes técnicas analíticas.

Técnica Analítica

Espectroscopia-a (Sill)

EspsctroBCopia u (Eietroaeposiçao)

Eapectroscopia y

Fluorescência de raios X

lh-232

wg/g

1060 * 28

1009 - 20

980-20

1100*17

Pd/g

115 - 3

110 - 2

107 - 4

Th-230

pci/g

21 í 3

22 ± 1

1h-22«

pCi/g

119 - 10

100 í 2
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Tabela 14 - Resultados comparativos de análise de tõrio.

Amostra Espectroscopia-a Espectrofotometria(*)

MF - 3 3706 ppm 3780 ppm

MF - 5 4603 ppm 4713 ppm

32 A (**) 222 ppm 201 ppm

Trincheira 17 ppb 16 ppb

Trincheira 10 ppb 9 ppb

(*) Espectrofotometria com Arsenzo III, análises feitas por

Lúcia Fortes da PÜC-RJ.

(•*) Padrão do NBL
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5.2 - Quanto aos níveis de concentração de tõrio encontrados

Embora, o objetivo principal deste trabalho fosse a

introdução e aperfeiçoamento de técnicas analíticas, para de-

terminação de tõrio em amostras ambientais, as técnicas desen-

volvidas foram aplicadas, durante os anos de 1979, 1980 e 19C1,

para obter as primeiras informações sobre os níveis de concen

trarão (toste elemento nas águas do Morro do Ferro.

Observou-se que as concentrações de Th-232, no córre-

go principal, que recebe as águas de drenagem do depósito tori

fero, se situam tipicamente numa faixa de 0,024 a 0,083 ppb.

Estas concentrações não são muito diferentes das re-

portadas por Langmuir e Herman, 0,08 - 0,4 e 0,09 - 0,045 obti

das em análises de águas de superfície no sudoeste dos E.U.A

e Japão, respectivamente (53).

O fato de que as concentrações de tório, encontradas

no córrego principal do Morro do Ferro, são da mesma ordem de

grandeza das reportadas para regiões não radioativas é surpre-

endente por diferentes razões:

- O depósito radioativo se situa nas proximidades do

córrego principal como pode sor visto na figura 24, e pelo me-

nos uma parte das águas de drenagem, do depósito, é escoada nes

te córrego;

- 0 depósito é estimado conter aproximadamente 2000Ot

de tõrio numa matriz altamente decomposta (54) e, consequente-

mente pode-se esperar que o tório seja susceptível a processos

naturais de lixiviaçâo via águas naturais.

Águas de profundidade, de percolação na galeria expe-

rimental e estagnadas na trincheira foram analisadas para ve-
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rificar essa possibilidade.

Como mostra a tabela 11, as águas dos poços PZ-5,PZ-6,

localizados nas proximidades do depósito, apresentam concentra

ções significativamente mais altas do que as encontradas no oôr

rego principal e, em comporação com águas de poços mais afasta

dos (PZ-4, PZ-1).

As maiores concentrações foram encontradas em amos-

tras coletas na galeria (7,58 e 5,13 ppb) e na trincheira (22,55

e 17,34 ppb) e, segundo informações disponíveis são as mais ai

tas já reportadas na literatura.

As amostras da galeria representam águas de perecia -

ção que ^ó poderiam ser coletadas durante a época de chuvas.

Águas da trincheira parecem apresentar uma situação

mais complexa. 0 fato de que mesmo na época de estiagem encon

tra-se água na trincheira, indica que a mesma é alimentada por

águas subterrâneas. Durante a época de chuvas a trincheira re

cebe águas pluviais, que poderiam agir de um lado como diluen-

te e por outro podem introduzir complexantes orgânicos (p.ex.

compostos húmicos) extraídos do solo que poderiam ser responsa

veis por uma maior solubilização de tório (ver variação na ta-

bela 11). Experiências preliminares realizadas nos laboratory

os de Química Analítica Nuclear da PUC-RJ (55) suportaram este

modelo da participação de ácidos húmicos e fúlvicos na lixivia

çao e transporte de tõrio.

£ interessante observar a alta concentração de Th-232

(3,37 ppb) nas águas do poço PZ-2 (coletada no dia 17/11/81 ),

localizado nas proximidades do córrego principal, indicando que

o tório pode migrar, via águas subterrâneas, distâncias consi-

deráveis, e que mecanismos de retenção baseados nos conhecidos
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processos de adsorção, reações de substituição, filtração co -

loidal etc, não são muito eficientes neste caso especifico.

A situação ê diferente nas águas dos poços PZ-6 e PZ-9

Na época de estiagem o pH das águas do poço PZ-6 se situa tipi

camente entre 6,0 e 6,5, e as concentrações de Th-232 em torno

de 2 ppb. No período de chuvas, o pH di água deste poço muda

entre 8,4 e 9,2, e a concentração de Th-232 para 0,2 e 0,3 ppb

respectivamente. A diminuição da concentração é provavelmente

causada pela menor solubilidade de tório na forma de hidrõxi -

dos, como reportado por Langmuir e colaboradores (53); indican

do que interações sólido-llquido, provocando um aumento do pH,

podem servi.- como uma eficiente barreira química contra a mi-

gração de tório (e de seu análogo plutônio).

Baixas concentrações de tório, foram também encontra-

das nas águas do poço PZ-9, que mesmo na época de estiagem a-

presentam-se alcalinas (pH - 10 - 11). Entretanto, o efeito

de pH pode não ser o fator preponderante pelas baixas concer. -

trações já que estas poderiam também ser explicadas pela posi-

ção do poço que fica afastado da zona mais radioativa.

A análise dos espectros alfa permitiu também a ídenti

ficação qualitativa e quantitativa dos isõtopos Th-230 e 1h-22a

Foram encontradas baixas concentrações de Th-230 (nu-

clldeo da série de desintegração do ü-238) nas amostras ambien

tais do Morro do Ferro, confirmando o fato já conhecido de que

a mineralização das rochas na ocorrência "Morro do Ferro" pro-

vocou um enriquecimento preferencial de tório (além dos terras

raras).

Por outro lado, é conhecido o fato de que, urânio nor

malmente é muito mais móvel do que tório, sob as mesmas condi-
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ções ambientais. Este efeito provocaria uma lixiviação prefe-

rencial desse elemento, causando um acentuado desequilíbrio ra

dioativo entre U-238 e Th-230. Este desequilíbrio, que pode

servir como indicador da quantidade de urânio já removido por

lixiviação, pode ser ilustrado no exemplo das amostras MF-3 e

MF-5, típicas para as rochas mais radioativas (Ver tabela 12).

Análises fluorimétricas mostraram que os teores de

urânio em MF-3 e MF-5 são somente 18 e 16 pg/g, respectivamen

te, correspondendo a atividades de 6,05 e 5,37 pCi de U-238 por

grama de minério. Para as mesmas amostras as atividades de

Th-230, obtidas por espectroscopia-u são 75,61 e 112,09 pCi/g.

Portanto, as razoes Th-230/U-238, calculadas a partir das ati-

vidades encontradas são 12,50 e 20,83 respectivamente.

Sob as condições de que urânio se encontra uniforme -

mente associado ao minério torífero, e estimando a quantidade

total de tõrio em aproximadamente 20000t, a quantidade atual de

urânio no depósito pode ser estimada como sendo 81t(R,).

Calculando as quantidades de "urânio equivalente" a

partir das atividades encontradas para Th-230, obtem-se um va-

lor médio de 282 pg U-238/g, o que corresponderia a uma quant^L

dade total de 1343t (R2)> Desta quantidade a maior parte,1262t

de urânio (FU- R,), foi lixiviada via águas naturais.

Este exemplo ilustra bem as diferenças no comportamen

to de Th(IV) e urânio na forma uot+ nas condições ambientais do

"Morro do Ferro" e mostra ao mesmo tempo as limitações da uti-

lização de tórlo como análogo químico para o plutônio, uma vez

que este último pode formar ions penta- e hexavalentes do tipo

PuOj e PuOj* com propriedades químicas semelhantes as do UÔ "*".



.79.

Desequilíbrios radioativos podem também ser observa -

dos na maioria das amostras de águas. Com exceção da amostra

PZ-6 (19/10/81) todas as amostras apresentam razões isotõpicas

Th-228/Th-232 > 1, indicando que as atividades de Th-228 refle

tem melhor o comportamento de seu "progenitor" Ra-228, do que

do próprio elemento. Observações semelhantes foram reportadas

por Eisenbud (51) e Cohen (56). Estudos realizados anterior -

•ente mostraram a grande mobilidade de rádio no ambiente do

Morro do Perro, possibilitando a sua bio-acumulação pela vege-

tação local (57).

£ interessante observar que as razoes isotõpicas prh-228/

/Bi-232 nas águas dos poços 4, 5 e 6 aumentam de forma sistemá-

tica da época de estiagem â de chuvas. Como uma das possíveis

explicações, para este efeito, pode-se citar o fato de que as

águas, durante a época de estiagem, são pouco renovadas, permi

tindo um decaimento parcial do excesso de Th-228 em solução, en

quanto durante o período de chuvas os poços recebem, devido â

alta permeabilidade do terreno, uma infiltração de águas recen

tes enriquecidas de Th-228.

Deve-se salientar finalmente, que as discussões apre-

sentadas, aqui, são de caráter preliminar, uma vez que somente

um número reduzido de amostras foram analisadas e, consideran-

do que o objetivo principal deste trabalho era a introdução e

otimização dos métodos descritos.
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A N E X O S
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ANEXO A

PURIFICAÇÃO DO TRRÇADOR DE Zr-95

A solução de traçador de Zr-95 usada neste trabalho

foi purificada a partir de una Mistura de Zr-95/Nb-95 em ácido

oxálico 0,5%.

Tonou-se 5 nl da solução e evaporou-se até a secura,

oxidando o ácido oxálico con una mistura de HNO3 : H-O, (1:1).

O resíduo foi retomado com 5 nl de HC1 6 M.

A solução clorídrica foi extraída por 10 minutos, com

igual volume de solução de TTA 0,5 M (2 - thenoyltrifluoacetona)

em xileno, descartando-se a fase aquosa.

A fase orgânica foi lavada com três porções de 5ml de

HC1 6 M, por 5 minutos. Em todas as vezes a fase aquosa foi

desprezada.

Diluiu-se a fase orgânica 10 vezes com xileno, e re-

extraiu-se o Zr-95 com igual volume de HC1 concentrado, por 10

minutos.

Como <i fase clorídrica, contendo Zr-95, apresentava -

se com muita matéria orgânica, tornou-se necessário fazer duas

lavagens com 50 ml de xileno.

A solução foi levada â secura, c finalmente retomada

em HC1 2 N.

0 traçador de Zr-95 foi usado logo após sua purifica-

ção, para minimizar um possível erro devido ao recrescimento do

filho Mb-95, com tempo de meia-vida de 35 dias.
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ANEXO B

PREPARAÇÃO DE TRAÇADOR Th-234

1 - MONTAGEM DA COLUNA

1.1 - Usar una coluna de 3 x 79 ca, contendo no topo um reserva

tõrio d e i í.

1.2 - Carregar a coluna C O M 450 g de resina "Biorad Anion Ex-

chang Resin AG 1 - X4", 100 - 200 roesh, na forma de clore

to.

1.3 - Passar através da coluna, solução de HC1 9,6 N até deslo-

car toda a água.

2 - PREPARAÇÃO DA COLUNA GERADORA

2.1 - Dissolver 125 g de nitrato de uranila hexahidratado em

100 ml de HC1 concentrado.

2.2 - Evaporar a solução ã secura.

2.3 - Dissolver o resíduo em 200 ml de HC1 9,6 M.

2.4 ' Filtrar a solução, usando lã de vidro, para eliminar pos-

síveis impurezas insolúveis.

2 . 5 - Verter a solução na coluna. 0 fluxo deve ser o menor pos-

sível.

2.6 - Eluir a coluna com 2 1 de HC1 9,6 M, desprezando o eluida

A coluna, desse modo, é usada como geradora de Th-234.

3 - ELUIÇÂO DE TORIO

3.1 - A^ós m adequado período de crescimento do isótopo de
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Th-234 (T 1/2 » 24,1 d), eluir a coluna con 800 ml de

HC1 10 M, recolhendo o eluido em becher de 1 I.

3.2 - Evaporar a 5 ml para remoção de ácido clorídrico.

3.3 - Adicionar 25 ml de HNO. 8 M e aquecer até ebulição.

3.4 - Esfriar e transferir para tubo-centrífuga.

3.5 - Centrifugar por 5 minutos a 3 000 rpm.

3.6 - Decantar em um funil de separação de 250 ml.

3.7 - Lavar o becher com mais 25 ml de HNOj, transferindo para

tubo-centrifuga.

3.8 - Centrifugar e juntar com a primeira porção no funil.

4 - PURIFICAÇÃO DE TÕRIO

4.1 - Adicionar» no funil de decantação, 50 ml de Aliquat-336

(NO3) 30% em xileno.

4.2 - Extrair, agitando por 2 minutos, desprezando a fase aquo

sa.

4.3 - Lavar a fase orgânica com 25 ml de HNO3 8 M, por um minu

to, e descartar a fase aquosa.

4.4 - Reextrair o tõrio, agitando 2 fase orgânica três vezes

com 50 ml de HC1 10 M, por 2 minutos cada vez.

4.5 - Reunir a fase clorídrica em outro funil de separação con

tendo 25 ml de Aliquat-336, na forma cloreto, 30% xileno

4.6 - Agitar o funil contendo tõrio na forma clorídrica por 1

minuto. Recolher a fase aquosa em frasco erlemeyer de

250 ml.

4.7 - Adicionar 5 ml de HCIO^ 72% e evaporar até fumos.

4.8 - Adicionar gotas de HNO- concentrado, tantas quanto neces-

sárias para assegurar a completa oxidaçao de toda matéria

orgânica.
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4.9 - Adicionar 2 ml de HC1 cone. e 2 ml de HNO. c o n e , e eva-

porar até quase à secuxa.

4.10- Juntar 5 ml de HNOj concentrado e evaporar até 1-2 ml.

4.11- Esfriar e adicionar água até um volume de aproximadamen-

te 10 ml.
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ANEXO C

ROTEIRO PARA ANALISE ISOTPPICA DE TURK) VIA ESPECTROSCOPIA - a

(Claude W. Sill)

1. COLETA E PRÊ-CONCENTRAÇÃO DA AMOSTRA

1.1 - A amostra de água é coletada em garrafão plástico de 20 1

e levada para o laboratório.

1.2 - Filtrar através de filtro-membrana Millipore (0,45 um ) ,

para separar o material insolúvel.

1.3 - Adicionar aproximadamente 80 ml de HNO-, concentrado para

cada litro de água.

1.4 - Adicionar traçador de Th-234 ou Th-229 (a quantidade de -

pende da atividade do mesmo).

1.5 - Evaporar lentamente até quase ã secura.

2 - FUSÃO

2.1 - Transferir quantitativamente o material pré-concentrado

para cápsula de platina.

2.2 - Adicionar gotas de HF concentrado, 6 g de KF anidro e 0,lg

HBO3.

2.3 - Com bico de gás, fundir o material, tomando cuidado de in

terromper a fusão tão logo a amostra esteja completamente

fundida.

2.4 - Esfriar bruscamente a cápsula com o auxilio de água fria.

2.5 - Adicionar lentamente 7 ml de H-SO. concentrado e levar ã

chapa quente por 1 hora.

2.6 - Aquecer a cápsula com auxílio do bico de gás para e Ü m i -
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nar o excesso de H-SO..

2.7 - Adicionar 4 g de Na2SO- anidro e fundir no bico de gás.

2.8 - Esfriar buscamente a cápsula em água fria.

3 - COPRECIPITAÇAO DE TÕRIO COM SULFATO DE BARIC

3.1 - Transferir a massa fundida para becher contendo 70 ml de

solução de HC1 1,5 M em ebulição.

3.2 - Com auxílio de uma barra magnética, dissolver a mistura

mantendo sempre o becher sob aquecimento e juntar 0,5 ml

de "suspensão de BaSO4" (Misturar "." -V BaCl2 0,45%,

12 g de Na-SO. anidro e 6 ml de H2SO. concentrado. Aque

cer a solução até que o BaSO. se dissolva. Esfriar, adi-

cionar 80 ml de H~O e levar a ebulição até redissolver o

resíduo. Esfriar e diluir com água para 200 ml).

3.3 - Adicionar gota a gota 4 ml de solução de BaCl- 0,02 M,

mantendo sempre o aquecimento.

3.4 - Filtrar a suspensão ainda quente através de filtro - mem

brana tipo GA-6 (0,45 um).

3.5 - Lavar as paredes do becher e funil com H-SO. 0,5%. A so

lução do filtrado pode ser usada para determinação de

urânio.

3.6 - Transferir o filtro para um erlemeyer de 125 ml.

3.7 - Adicionar 3,5 ml de HC1O4 concentrado e 0,5 ml de HNO3

concentrado, aquecer até dissolver e liberar fumos; de

ácido perclórico.

4 - EXTRAÇÃO E REEXTRAÇAO Dfc TORIO

4.1 - Adicionar 20 iul de HNO^ 4 M ã solução resultante da pre-

cipitação de BaSO4.
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4.2 - Transferir para um funil de separação, lavando o erlemey^

er com 10 ml de HNO3 4 M.

4.3 - Adicionar 40 ml de Aliquat-336, na forma de nitrato, em

30% de xileno.

4.4 - Extrair por 10 minutos, descartando a fase aquosa.

4.5 - Lavar duas vezes com porções de 20 ml de HNO~ 8 H, agi -

tando por 5 minutos e desprezando a fase aquosa.

4.6 - Reextrair o tório com três porções de 20 ml de HC1 10 M

por 5 minutos, coletando a solução clorídrica em um fras

co erlemeyer de 125 ml.

4.7 - Adicionar 2 ml de HC1O. ã solução e levar quase ã secura.

4.8 - Adicionar gotas de HNO, concentrado e gotas de solução

HC 0 4 : HNO3 ( 1 : 1 ) .

4.9 - Após esfriar a solução, adicionar 100 pi de solução con-
+3

tendo 500 pg Ce /ml e 20 gotas de solução de NaHSO, 20%

4.10- Evaporar a solução, adicionando gotas de HCJ.Ô  : HNO-j

(1 : 1), até oxidação total da matéria orgânica.

5 - COPRECIPITAÇAO DE TÕRIO COM FLUORETO DE CÊRIO

5.1 - Adicionar 2 ml de HC1 1M e aquecer levemente.

J.2 - Transferir a solução para tubo plástico, lavando o erle-

meyer com duas porções de 2 ml de HC1 1 M.

5.3 - Adicionar 10 gotas de HF 40%, agitar bem.

5.4 - Deixar o tubo imerso em água fria por 30 minutos.

6 - PREPARAÇÃO DA FONTE DE FLUORETO DE TORIO

6.1 - Preparação do Filtro

6.1.1 - Montar o funil de filtração (Gelman Mod. 4204), usando
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membrana tipo Tuffryn, 0,1 um, 25 mm (Gelman Mod. H T

100).

6.1.2 - Lavar o filtro com 5 ml de etanol e posteriormente com

5 ml de água deionizada.

6.1.3 - Adicionar duas vezes 5 ml de solução de substrato de

fluoreto de cério (1 ml de solução 5 mg Ce /ml, 400ml

HC1 1 M, adicionar gota a gota 40 ml de HF 40% e com-

pletar para 500 ml com HCl 1 M).

6.2 - Filtração

6.2.1 - Filtrar a solução contendo o precipitado (etapa 5.4) a

través do filtro previamente montado.

6.2.2 - Lavar o tubo com 5 ml de água e duas gotas de HF con -

centrado.

6.2.3 - Lavar o tubo com duas porções de 5 ml de etanol 80%.

6.2.4 - Sem interromper o vácuo, retirar o filtro com auxilio

de uma pinça.

6.2.5 - Secar o filtro-fonte sob lâmpada infravermelho, a uma

distância de aproximadamente 15 cm, por alguns minutos

0 filtro estará pronto para contagem a e 3 .

Observação: Exceto as soluções de HF, substrato e suspensão de

BaSO., as demais soluções e água deionizada devem ser fil

tradas através de membrana tipo DM-450, 0,45ym.



.89,

ANEXO D

RCTEIRO DAS DIFERENTES ETAPAS PARA DETERMINAÇÃO DE Th e ü, VIA

ESPECTROSCOPIA - et APÔS EXTRAÇÃO COM TOPO.

1 - COLETA E PRÊ-CONCENTRAÇÃO DA AMOSTRA

1.1 - Coletar a amostra em garrafão plástico de 20 1, e levar

para o laboratório.

1.2 - Para separação dos insolúveis, filtrar a amostra usando

filtros membrana Millipore (0,45 ;.m).

1.3 - Acidificar o filtrado com 80 ml de HNO, concentrado (pa-

ra 20 1 de água).

1.4 - Adicionar traçadores de Th-234 ou Th-229 e U-232 (a quan

tidade usada dependerá das atividades dos mesmos).

1.5 - Fazer uma pré-concentração, evaporando lentamente até a-

proximadamente 1 l.

2 - ELIMINAÇÃO DA SlLICA E MATÉRIA ORGÂNICA

2.1 - Transferir a amostra pré-concentrada para becher de te-

flon e evaporar até quase à secura.

2.2 - Submeter a tratamentos sucessivos com três porções de 10

ml de HF: HNO3 (1:1), levando sempre â secura.

2.3- Adicionar duas vezes 5 ml de HNO^ concentrado e 5 ml de

H 2O 2 30%.

2.4 - Finalmente, dissolver o resíduo em aproximadamente 10 ml

de HNO3 1 M.
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3 - EXTRAÇÃO

3.1 - Transferir a solução nítrica (etapa 2.4), para funil de

separação de 125 ml.

3.2 - Adicionar 10 ml da solução de "salting-out" (2,4 M de ni

trato de alumínio em HNO3 (1:10) ), e 10 ml de TOPO O,1M

em ciclohexano.

3.3 - Extrair por 10 minutos, deixando em repouso o tempo ne-

cessário para uma perfeita separação das fases. Despre-

zar a fase aquosa. (*)

3.4 - Lavar a fase orgânica com 10 ml de HNO3 1 M, agitando por

5 minutos. Descartar a fase aguosa.

4 - REKXTRAÇÃO DE TORIO

4.1 - Adicionar ã fase orgânica 10 ml de H-SO. 0,3 M e extrair

por 10 minutos, recolhendo posteriormente a fase aquosa

em frasco erlermeyer de 50 ml.

4.2 - Repetir mais duas vezes a extração, reunindo as porções

aquosas no erlermeyer.

4.3 - Reservar a solução sulfürica para determinação de tõrio

e a fase orgânica para determinação de urânio.

ri - ELIMINAÇÃO DE ZIRCONIO E REEXTRAÇÃO DE URÂNIO.

S.l - Lavar a fase orgânica (etapa 4.3) duas vezes, por 5 minu

tos, com 10 ml de solução contendo 25 g EDTA e 7 g NaNO3

por 100 ml, desprezando a fase aquosa.

(*) Se somente Th e ü devem ser determinados. Os terras raras
se encontram na fase aquosa e podem ser extraídos com com-
plexantes (solventes adequados) .
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3>.2 - Adicionar 10 ml de (NH.)2CO3 0,5 M, e extrair por 10 mi-

nutos. Coletar a fase aguosa em frasco erlemeyer de

50 ml.

5.3 - Repetir mais duas vezes a extração, reunindo todas as

porções aquosas, num mesmo frasco. Desprezar a fase or-

gânica.

6 - COPRECIPITAÇÃO DE TORIO

6.1 - Evaporar a solução contendo tório (etapa 4.3) até aproxi

madaiuente 10 ml e esfriar.

6.2 - Usando papel de filtro Whatman 40, filtrar a solução, Ia

vando com um pouco de água deionizada, recolhendo o fil-

trado em tubo de ensaio de polietileno.

6.3 - Adicionar 100 nl de solução 500 pg La /ml; agitar bem.

6.4 - Adicionar 10 gotas de HF, agitando bem após a adição de

cada gota.

6.5 - Deixar em repouso por 30 minutos, colocando o tubo imer-

so em água fria.

7 - PREPARAÇÃO DA FONTE DE ThF4

7.1 - Preparação do filtro

7.1.1 - Montar o funil de filtraçâo (GeLman Mod. 4204) segundo

instruções do fabricante, usando membrana Tuffryn 0,10

ym, 25 mm (Gelman Mot1. HT 100).

7.1.2 - Com o vácuo funcionando, lavar o filtro com 5 ml de e-

tanol e em seguida com 5 ml de água de-ionizada.

7.1.3 - Adicionar duas porções de 5 ml de solução de substrato

* +3
de fluoreto de lantanio (1 ml de solução 5 mg La /ml
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em HC1 0,1 M, 400 ml HC1 1 M, adicionar lentamente 40

ml de HF agitando sempre e completar a 500 ml com HC1

1 M) .

7.2 - Filtração

7.2.1 - Filtrar a solução contendo o px*ecipitado (etapa 6.5),

através do filtro previ mente montado.

7.2.2 - Lavar o tubo com 5 ml de água e duas gotas de HF.

7.2.3 - Tornar a lavar o tubo com duas porções de 5 ml de eta-

nol 80%.

7.2.4 - Sem desligar o vácuo, retirar o filtro que deverá apre

sentar um aspecto uniforme e sem impurezas.

7.2.5 - Secar o filtro-fonte sob lâmpada infravermelho, a uma

distância de 15 cm, por 1-2 minutos.

0 filtro estará pronto para contagem a e p

8 - ELIMINAÇÃO DE POLÔNIO E REDUÇÃO DE U(VI) AU(IV).

8.1- Transferir a solução contendo urânio (etapa 5.5) para um

tubo de ensaio.

8.2 ~ Adicionar 100 pi de solução contendo 500 ug La /ml e

raspas de cobre metálico.

8.3 - Agitar por 5 minutos, permitindo assim um maior contato

do cobre com a solução.

8.4 - Transferir a solução para tubo de polietileno e adicio -

nar 200 jil de TiCl3 15%.

9 - COPRECIPITAÇÃO DE URÂNIO

9.1 - Adicionar 10 gotas de HF, agitando constantemente.

!>.2 - Deixar em repouso por 30 minutos, imerso em água fria.
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10 - PREPARAÇÃO DA FONTE DE UF4

Tanto a preparação quanto a secagem do filtro-fonte

são feitas de mesmo modo descrito anteriormente para tório (e

tapa 6).

Observação; As soluções e a água deionizada, exceto HF e subs

trato, devem ser filtradas através de me*nbrana 0,45
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