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RESUMO

Foi desenvolvido ura método de análise para determinação

dos radionuclldeos U-238, U-234, Th-232, Th-228, Th-230, Ra-226

e Ra-r.28 em amostras ambientais, e estudou-se a sua aplicação

em amostras de água minerais.

Um litro de amostra é aciâificada com ácido nltrico até

a concentração de um molar. A solução de alimentação é percola-

áa através «3c uma coluna cie 2,5 cm de altura contendo silicagel

silanisada impregnada com oxido de tri-n-octil fosfina (TOPO).

Nesta coluna tório e urânio são separados dos demais constituin

tes da amostra. Após a lavagem da coluna com RNCUCIM), tório e

urânio são eluídos respectivamente com H2SO4(0,3M) e NH^FOM).

0 radio, contido no resíduo da solução de alimentação combinado

Com o da solução de lavagem, ê coprecipitado com (Ba, Pb)ÍX>4.

Os isótopos de tório são determinados por espectrometria

alfa, após uma micro coprecipitação com fluoreto de lantânio. O

urânio também é analisado por espectrometria alfa, após extra-

ção com TOPO contido em uma membrana polimérlca, depositada so

bre um disco de aço inoxidável.

0 Ra-226 é medido pela técnica de emanação de radonio,

após a dissolução do precipitado (Ba, Pb)SO* em ácido etileno

diaminotetracético (EDTA). A dosagem do Ra-228 ó feita através

do seu produto de decaimento radioativo, o Ac-228, pela técnica

de coincidência 2if3-y, após a reprecipitação do sulfato de b á —

rio.

De modo a corrigir variações» na recuperação química foram



usados traçadores Th-234, U-232 e Ba-133 para tõrio, xirânio e

radio respectivamente. A exatidão do método foi testada com uma

amostra de referência» sendo observados desvios menores do que

SI. Os fatores de descontaminação para Ra, U, Po e Th foram de-

terminados e encontram-se entre 30 (Po/Th)e 10 (Po/U).

O método foi aplicado em 24 amostras de águas minerais das

regiões do Planalto de Poços de Caldas e Ãguas da Prata, com uma

recuperação química média de 70% pára tório e urânio e 80% para

rádio. Os valores máximos observados nas águas, correspondiam ã

amostras provenientes de Águas da Prata que co^tinb^m .até

63 pCi/1 de Ra-226.

As concentrações mínimas detectâveis obtidas com o método

desenvolvido foram menores que 0,1 pCi/1 para isótopos de urânjl

o e tório e cerca de 0,5 pCi/1 c 2 pCi/1 para Ra-226 e Ra-228

respectivamente.



ABSTRACT

A sequential analytical method for the determination cf

0*238, U-234, Th-232, Th-230t Th-226, Ra~22G and Ra-228 in

environmental samples was developed and applied to the analysis

of mineral waters.

Uranium and thorium isotopes are initially separated

using tri-n-octyl phosphine oxide (TOPO) supported on a column

of silica gel. The uranium isotopes are determined by ^lpha

spectroraetry following extraction with TOPO onto a polymeric

membrane. Thorium isotopes are coprecipitated with lanthanium

fluoride before counting in alpha spectrometer.

Radium isotopes are separated by coprecipitation with

mixed barium and lead sulphate. Radium-226 is determined with

the radon emanation technique on a solution of the mixed barium

and lead sulphates in ethylene-diamine tetra-acetic acid.

Radium-228 is measured by its daughter product Ac-228 in a

2ug-Y coincidence counter.

' In order to correct for variations in the chemical recovery

Th-234, U-232 and Ba-133 tracers are used for thorium, uranium

and radium respectively.

The accuracy of the n Tthod was tested with a reference

sample and standard deviations less than 5% were observed. The

decontamination factors for Ra, U, Po and Th determined were

between 30 (Po/Th) and 10* (Po/U).

The method was applied to 24 mineral waters samples from

the plateau of the Poços de Caldas region and an average



chemical recovery of 705 for thorium and uranium and 80& for

radium was obtained. The highest activity concentrations were

measured in the waters from Acjuas da Prata (up to 63 pCi/1 of

Ra~226). The lowers limit of detection (LLD) of the method is:

0.1 pCi/1 for U and Th, 0.5 pCi/1 and 2 pCi/1 for Ra-226 and

Ra-228, respectively.
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HfgRODUÇflO

Os materiais que compõem os seres vivos e inertes da

natureza contém, com freqüência, pequenas quantidades do átomos

radioativos em sua composição normal ou sob a forma de contami-

nant es .

Tais átomos, cujos núcleos atingem à estabilidade emitin-

do radiações, estão distribuídos sob toda a crosta terrestre e

são incorporados aos elementos naturais no processo de estrutu-

ração, ou através do metabolismo ou por meio do contato. Para os

organismos vivos, cuja composição química é predominantemente

de elementos de baixo numero atômico, a presença de átomos radjL

oativos de número atômico elevado representa sempre um elemento

estranho, uma contaminação para o seu desempenho normal, devido

à possibilidadde de dano pelas radiações emitidas ou pela toxi-

dez química.

Dentre os átomos radioativos naturais mais freqüentes en-

contra-se os pertencentes às famílias do urânio e tório. Em de-

corrência da longa meia-vida de alguns de seus numerosos membros,

os radioisõtopos destas famílias têm condições de serem transpor

tados de um local porá outro c se distribuírem cm diferentes

concentrações, dependendo de suas propriedades físico-químicas,

sobre quase todos os ambientes naturais. Quando presentes cm

alimentos, água ou ar, tais radiei, só topos podem ser incorporado:;

«o organismo humano, por ingestão e inalação. Por ser a água

una substância de fácil transporte e coleta de produtos quími-

cos, pela sua mobilidade e capacidade carregador;.! o acolhedora



ác efluentes de áreas de grande extensão, a quantidade de radio

n«.*2l£deos ingeridos pelo homem através dela ê normalmente maior

que a proveniente de alimentos.

Dentre os radionuclídeos encontrados na água, os que des-

pertam maior interesse, devido aos riecos de d-..o à saúde asso-

ciados à quantidade ingerida, s«o o U-238, U-234, Ra-228, Ra-226

0 Rn-222. Outros radionuclídeos considerados importantes como o

Th-232, Th-228, Th-230, Pb-210 e Po-210 normalmente se apresen

tam em baixas concentrações em conseqüência da insolnbilidade

relativa do Th, Pb e Po, em condições ambientais.

Os citados radionuclídeos podem ser encontrados tanto em

água de superfície como em águas subterrâneas. Assim, por exem-

plo, a concentração de Ra-226 em águas de superfície dos Esta —

dos Unidos, se situa entre 0,1 a 0,5 pCi/1 e a razão das ativi-

dades? Ra-228/Ra-226 é maior do que a unidade.(1) Num levantamen

to realizado em 1974 por pesquisadores da PUC/RJ (2), no qual

dezenas de águas minerais foram analisadas, concentrações de

até 94 pCi/1 de Ra-226 e 151 pCi/1 de Ra-228 foram encontradas.

A presença de Ra cm águas subterrâneas é explicada pelos meca —

nismos de dissolução do aqüífero sólido, dessorção c fenômenos

de fronteira sólido/líquido devidos a átomos de recuo na emis —

são alfa.

A concentração média de urânio rm águas de superfície e

subterrâneas dos Estados Unidos ê de 1 a 2 pCi/1, respectivamen

te (3), e a razão de atividade U-234/U-238 está situada entre 1

o 2 para águas de superfície e 10 e 15 para águas subterrâneas

(4).



Levando-se em consideração os riscos à saúda pública, os

custos e a praticabilidade da fixação de urna concentração nâxi-

Ha permissive! pax*a cada radioisótopo, os organismos vinculados

c Radioproteçõo desenvolvem constantes estudos sobre este assim

to, buscando atualizar as tabelas constantes nas normeo t reco-

mendações sempre que novos fatos científicos o exigirem.

Para os radionuclídeos Ra-226 e Ra-228, a U.S.Envirorjmen--

t«l Protection Age.icy (EPA) recomenda que a soma das concentra-

ções em água não deve exceder a 5 pCi/1 (3-5) . A concentrarão

maxima permissive1 para o urânio ainda está sendo questionada,

devido aos conhecimentos insuficientes sobre o seu metabolismo

no corpo humano (5), a toxidez química e radiológica. Estudos

recentes, baseados em efeitos de toxidez nos rins, sugerem uma

concentração máxima de 67 pCi/1.

O Departamento de Proteção Radiológica Ambiental (DKPRA)

do Instituto de Radioprotcção e Dosimetria (IRD/CNEK) desenvol-

ve há vários anos trabalhos na área de monitoração ambiental nas

circunvizinhanças de instacões nucleares. Associada a essa tare

fa, o Departamento possui toda uma infra-estrutura para a cole-

ta, preparo e análises de amostras ambientais. Para cada radio-

nuclídco de interesse, o Departamento desenvolveu ou otimizou

UM método de análise especifico.

A possibilidade da introdução de um método seqüencial de

análise para isótopos de urânio, tório e rádio, utilizando-se

una única preparação da amostra, representa uma importante dinri

nuição de custo c de tempo por análise, o que justifica a rcali

stação deste trabalho. Procurou-se desenvolver um método simples,



com o menor número do etapas possível, utilizando-se uma combi-

nação de métodos já existentes para a separação e purificação

de urânio, tório e rádio.

Após o desenvolvimento do método, escolbeu-se como aplica

ção imediata a análise de águas minerais do planalto de Poços

de Caldas, jâ que constitui uma região de alto nível de radia-

ção natural e de mineração de urânio, na qual o departamento de

senvolve um programa de monitoração rotineiro.

Na região do planalto de Poços de Caldas ainda não havia

Sido realizado nenhum levantamento completo com a análise dos

radionuclídeos naturais de maior interesse, tais como os isóto-

pos de urânio e de rádio nas águas minerais. 0 laboratório do

complexo industrial de Poços de Caldas da Nuclebrás realiza aná

lises rotineiras de rádio-226 e urãnio-238 em algumas das fon-

tes da região. Bonotto e Fujimori (6) analisaram o fracionamen-

to isotópico do urânio nas águas de Águas da Prata, llainborger

et alii (2) determinaram rádio 226 e 228' em algumas fontes do

planalto.

' Um estudo mais completo destas águas, além de fornecer da

dos sobre a concentração de radionuclídeos, forneceria subsídi-

os para uma metodologia de análise de águas minerais em geral.



1 - FUNDAMENTOS TBÕRICOS

1•1• Algumas Propriedades Químicas do Rádio, Tõrio e Urânio

Relevantes Para a Separação Destes Elementos

Em amostras ambientais, a determinação de um radionu —

clídoo pode ser prejudicada pela presença de isõtopos estáveis

e radioativos. Assim sendo, a primeira etapa para uma boa deter

ninação é a separação dos componentes da amostra que interferem

na análise do radionuclideo de interesse. Esta separação se ba-

seia principalmente nas propriedades químicas dos elementos.

1.1.1. Rádio

Precipitação e Coprecipitação (7-9): Devido ã meia-

vida relativamente curta e ã baixa concentração em amostras am

bientais, dificilmente se alcança o produto de solubilidadedos

sais menos solúveis deste elemento. Consequentemente, para a

precipitação dos rádio há apenas o caminho da coprecipitação.

Os elementos empregados como carreadores são o bãrio, o chumbo

e o estrôncio, sendo o bário o mais utilizado. As reações mais

importantes de coprecipitação, descritas na literatura, são as

reações típicas de precipitação dos alcalinos terrosos com CO*,

Crp^rCjOT, SOT e PO*.

Formação de Complexos (7-8): 0 rádio é o elemento dentre

os alcalinos terrosos com a menor tendência â formação de com —

plexos. Com a finalidade de permitir uma comparação,encontram

-se na tabela 1 aft constantes de formação de alguns complexos de



radio e de bârio. Todos os complexos de rádio apresentados na

tabela têm uma relação metal - ligante de 1:1.

Tabela 1: Constantes de Formação de Alguns Complexos de Rádio e

de Bârio.

Ligantes
Log K

Rádio Bario

EDTA (ácido etileno di-

amino tetra-acéti

co)

NTA (ácido araino tri-acé

tico)

Ácido cítrico

Ácido tartárico

Ácido ntãlico

7,12

5,75

2,36

1,24

0,95

7,69

6,17

2,54

1,67

1,36

1 Troca Iônica <7-9)Í Na separação do rúuio dos outros ele-

mentos alcalinos terrosos são utilizados, quase que exclusiva-

mente, trocadores catiônicos. A maioria dos métodos encontra-

dos na literatura dizem respeito 5 separação râdio/bãrio. Estes

métodos estão baseados na dependência com o pH da formação dos

complexos de rádir» e bário com ácidos orgânicos fracos tais co-

rnos ácido cítrico, ácido lático e ácido etileno diamino tetra-a

cético(EDTA).



Extração por Solvente (7-9): O rádio pertence àqueles ele

nentos que não são quantitativamente extraídos pela maioria dos

extratores conhecidos. Métodos de análise vem sendo utilizados,

con altos rendimentos de extração (Kd =* 100), no qual o rádio c

extraído por uma combinação dos extratores tenoiltrifluoraceto

na (TTA) e tributilfosfato (TBP) ou oxido de tri-n-octil fosf̂ L

ha em pll maior do que 7. (8)

1.1.2. Tõrio

A simplicidade da química do tõrio, quando comparada

com a de outros actinídeos, advém do fato do tõrio se encontrar

e» soluções aquosas apenas no estado de oxidação +4.0 Th é

UM cãtion pequeno, com uma densidade cie carga muito alta; o raio

iônico é de 0,46A°. 0 pequeno raio iônico combinado com a alta

densidade de carga são responsáveis por uma forte interação com

as moléculas de água e com outros anions existentes em solução.

Precipitação e Coprecipitaçio (9,10-13): Os compostos in

solúveis de tõrio e suas propriedades encontram-se na referên

cia 10. Traços de Th podem ser coprecipitados com todos os

flúor o Los, fosfatos, sulfatos, iodatos, oxalatos, silicates e hi_

drõxirios pouco solúveis. A decisão quanto ao método de precipi

tação utilizado depende do problema analítico.

Formação de Complexos: A formação do complexo do tõrio de

carga negativa com os íons nitrato, em soluções de ácido nítri_

eo com concentrações acima de 3M, é de importância particular

para a radioqulroica do tõrio. Um outro complexo considerado mui



to importante é aquele formado com EDTA, o qual é a base da de

terminação titulométrica do tõrio. A hidrólise do Th está es

treitaraente relacionada cora e formação de complexos. A maior es

tabilidade dos ions Th em soluções aquosas, quando comparada

con a estabilidade dos cations de Valencia +4 como Ti + , Zr e

Pu , deve-se ao fato da hidrõlise do Th não ocorrer em

pH < 3. Nas referências (10-12) encontram-se tabelas com corns

tantes de formação de complexos para os principais compostos.

Troca Tônica (9,10-16): Atualmente, um dos métodos consi^

derados mais importantes na separação do tõrio é aquele baseado

na absorção de complexos aniônicos, formados pelo Th e lons

nitratos, em trocadores antônicos. 0 máximo de absorção ocorre

em meio nítrico 7M e nestas condições o coeficiente de distrjl

buição entre o complexo em solução e a resina Dowex 1 x 8 50-100

nesh, é de 300. O tõrio, ao contrario do urânio, não é absorvi^

do em trocadores aniônicos em soluções clorídricas. Este efeito

é utilizado com freqüência para a separação do Th-234 do urânio.

1 Outra opção c a utilização de trocadores catiônicos em

meio nítrico ou clorídrico. A absorção na resina trocadora catji

õtiica c tão forte, que a eluição torna-se problemática (Tabela

2). De acordo com Korkisck (9), nestas circunstâncias a solução

eluente mais utilizada é o ácido sulfúrico 6M.

Extração por Solvente (9,10-15) : A colubilidade do» quelii

tos de Th *, em solventes orgânicos, ê uma propriedade importan

te para a separação do tõrio. Particularmente importante dentre



eles ê o complexo formado com TTA.

Os compostos orgnnofosforados como TBP, TOPO e DEHPA

(ácido dietil hexil fosfõrico) são amplamente utilizados na extra

ç5o do Th . Em meio nltrico, estes compostos possibilitam uma

separação quase que quantitativa de praticamente todos os compo

nentes mat:

Ha*, etc).

Rentes matriciais de amostras ambientais (Al + , Pe +/Fe *, Ca +,

1.1.3. urânio H7-19)

O urânio pode, além da foram metálica, apresentar os

estados de oxidação III, IV, V, VI. Os ions de carga +5 e +6 só

aparecem em solução na forma de ÜO* e U02
+, sendo a última a

forna mais estável. 0 Ion de carga +3 é instável em solução a-

+ 4quosa, mesmo na ausência de oxigênio, oxidando-se para o ü . O

0 * é obtido através da redução dos íons U0~+; devido a sua ten

dência â hidrólise, este ion deve ser preservado em soluções á-

cidas. A espécie uot se desproporciona era ü + e V°2'

Precipitação e Coprecipitaçâo (9, 13, 17-19): As reações

de precipitação do urânio são especialmente utilizadas na deter

minação de urânio cm compostos ricos neste elemento tais como

U*Og e U0~' Nesse caso, a precipitação pode ser obtida adicio—

nando-se peróxido de hidrogênio. Um método utilizado para a se-

paração de urânio de elementos matriciais (Al, Pe, Ca ou Mg) é

aquele baseado na complexação do urânio pelo carbonato. 0 urãni

o forma o complexo solúvel [U02(CO3)3J~ cm solução, enquanto um

grande número de elementos precipitam como carbonatou ou hidró-
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xidos. Apôs a separação da fase aquosa, o urânio pode ser preçi

pitado através da adição de fosfatos.

A coprecipitação do U (VI) õ normalmente realizada através

da precipitação de hidróxido ferro ou fosfato do cálcio. O ü(IV)

além de ser coprecipitado pelas duas substâncias anteriormente

citadas, também pode ser coprecipitado por sais de fluoreto de

baixa solubilidade.

Formação de Complexos; A estabilidade dos complexos de ur£

nio decresce na seguinte ordem: u > uOj > u > °°2 ° f a t o d o s

complexos do íon uranila possuir em maior estabilidade do que

os complexos de U é explicado pela maior carga do urânio no

íon U02
+. A estabilidade dos complexos, em função do tipo tíe li

gante, decresce na seguinte ordem:

P" > Cl" > Br" > I~

CO3 > C2Q- > S04

/• Troca Iônica (9,13,15-19): Os complexos anteriormente meri

cionados são úteis na separação do urânio cm trocadores aniôni-

COB. Alguns são utilizados na produção industrial de urânio,

principalmente os carbonatos e sulfatos. Em química analítica,

a separação em meio clorídrico é o método mais utilizado. Na

abso,. ção de urânio por trocadores aniônicos cm moio nítrico, nc

cessita-se uma alta concentração de nitrato em contraste coro

uma baixa concentração de ácido nítrico. Nestas condições, é

possível alcançar-se um coeficiente de distribuição da ordem
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de 10 . A separação efetiva, neste caso, ê atingida apôs lava

fens com soluções de nitrato e de Scido clorídrico.

Pelos dados da tabela 2 verifica-se que os trocadores ca

tionicos possuem uma baixa seletividadc para ions uranila cm re

lação a cations que compõem as matrizes naturais, tnis como Ca,

Mg, Fe e Al. Isto torna a utilização de trocadores catiônicos

na química analítica do urânio menos comum do que a utilização

âe trocadores aniõnicos.

Extração por Solvente (9,13-19) : O nitrato de uranila po

de ser extraído com diferentes extratores orgânicos. Os extrato

res orgânicos mais utilizados são o éter dietílico, o acetato

de etila e o fosfato de tributila (TBP). Neste caso, a fim de

se elevar o coeficiente de distribuição quando não se trabalha

com processos de múltiplas etapas, é necessária a adição de ní

tratos ã solução que contém urânio. A extração de urânio por sol̂

vente foi extensivamente estudada por sua aplicação em difereii

tes etapas do ciclo do combustível nuclear. Os compostos organo

fosforados são particularmente importantes na extração do urâ

nio, devido aos seus altos coeficientes de distribuição e alta

seletividadc Entre os compostos organofosforados neutros, a

extrabiiidade aumenta na seguinte ordem:

(RO) 3 P -f O < (RO) 2 RP -̂  O < RO R P -̂  O < R P •> O

Em meio TOPO/c.iclohexano O,1M o coeficiente de distribuição em

ácido nltrico 1M é cerca de 550.
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De particular importância na mineração do urânio ê a uti-

lização de aminas. A extrabilidade do urânio nas aminas aumenta

na seguinte ordem:

Aminas primárias < aminas secundárias << aminas terciárias

< sais de amônio quaternários.

1.2. Aspectos Teóricos e Experimentais da Extração Cromato

gráfica

Baseando-se nas propriedades químicas do rádio, tório

e urânio, um método seqüencial de análise poderia ser desenvol-

vido a partir da utilização da extração cromatográfica como um

método de concentração e separação.

A extração cromatogrãfica ê considerada uma forma particu

lar de cromatografia de partição. O termo é geralmente usado

quando a fase estacionaria é uma solução orgânica e a fase mó-

vel uma solução aquosa. 0 método acopla a selctividade dos sol-

ventes orgânicos utilizados na extração líquido-líquido com os

nultiestágios característicos dos processos cromatograficos e

vêm competindo favoravelmente com a cromatografia de troca-iôni

ca em muitos tipos de separação.

Uma vez que a extração cromatografica é uma aplicação da

técnica de cromatografia em coluna no processo de extração li —

quido-líquido, os parâmetros que determinam a eficiência de se-

paração são aqueles que são importantes nas duas técnicas: n?

de pratos teóricos, coeficientes de distribuição etc.
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1.2.1. Suporte porá a Extração Cromatografica

Em cromatografia de partição os suportes tem a fun

çao cie reter a fase estacionaria como um filme fino, acelerando

a obtenção do estado de equilíbrio entre as fases orgânica e

aquosa.

Ura suporte ideal deveria obedecer aos seguintes requisitos:

1. Dispor de uma boa capacidade de absorver e de reter a fase

estacionaria;

2. Ser quimicamente inerte, isto e, não devo sofrer nenhum tipo

de reação com a fase ittõvel e não deve ser dissolvido ou so

frer alterações de estrutura quando em contato com a fase e£

tacionãria;

3. Uniformidade de geometria (as esféricas são as melhores);

4. Ter uma superfície suficientemente grande para reter a fase

estacionaria como um filme fino e uniforme e para apresentar

uma ãrea grande de contato. Suportes porosos geralmente pre

enchem este requisito, mas os poros devem ser uniformes, já

que poros de tamanhos diferentes têm o mesmo efeito de parti

cuias de tamanhos diferentes. 0 suporte não deve conter po

ros muito estreitos e profundos, os quais retardam a obten

çao do equilíbrio, causando um enlargamento adicional nos pi_

cos cromatograficos;

5. Ter uma estabilidade mecânica aceitável, não se fragmentando

durante os processos de preenchimento da coluna, impregnação

do extrator ou regeneração do euporte;

6. Deve ser barato e permitir a recuperação quando usado em pro

cessos de rotina.

Os suportes utilizados em extração cromatografica estão



divididos em dois grandes grupos.

O primeiro grupo é constituído de suportes que têm a su

fperfíeie coberta por grupos hidroxila, têm alta energia superfi^
t
dal (-80 dina/cm na silica) e absorvem muito bem llqudos pola

fxes. Estão incluídos neste grupo Kieselguhr (diatomácias), slli

^cagel, vidros, celulose e alumina.

I *
. Sílicagel ê uma silica hidratada SiOj.XH-O. Ê uma subs-

f tância incolor, porosa, fortemente hidrõfila e manufaturada co

mo grãos rígidos. A água, presente na sua estrutura como grupos

hiároxila, encontra-se quimicamente ligada aos átomos de silo.

cio.

A rigidez e alta porosidade deste suporte, permite um en

chimento uniforme da coluna atingindo um alto numero de pratos

teóricos nos processos cromatográficos (23} . A estabilidade qvu

nica é superior a de todos os outros materiais utilizados em

cromatografia, é resistente aos meios agressivos, exceto ácido

flurídrico, e incha muito pouco quando em contato com solventes

orgânicos.

/ Jã que, os grupos hidroxilas têm propriedades de troca iõ

nica/ os suportes devem ser previamente inativados. Com esta f_í

nalídade, usualmente \Jtiliza-se um tratamento com compostos or

ganossilício (22)(trimctílclorossilano (TMCS), hexaroetildissila

no (HMDS) e dimetildiclorossilano (DMCS)) os quais tornam os su

portes simultaneamente hi^rófobos e capazes de absorver solven

tes orgânicos.

A silanização obstrui os poros menores reduzindo a supe£

fície do suporte; 80 - 85% no caso da sílicagel t a 50% no caso

de Kieselguhr e contas de vidro. Silícagel difere de Kieselguhr
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por ter uma area de superfície 10-100 vezes maior e uma compo-

sição química mais uniforme (>99,9t de SiO2)-

0 segundo grupo de suportes usados em extração cromatogrâ

fie* inclui vários polímeros orgânicos com baixa energia super-

fieial (polietileno, politetrafluoreti.leno, politrifluorcloroe-

tileno, poliestireno de ligações cruzadas). Como são hidrófobos,

estes suportes, absorvem bem solventes orgânicos;

1.2.2. Mecanismos de Extração

Embora a extração de Ions seja un processo complexo

envolvendo muitas interações o equilibrios, as etapas essenci—

ais podem ser esquematizadas de maneira simples. Considere a ex

tração de um Ion metálico M *, contido em uma fase aquosar por

um solvente orgânico. Devido ao princípio de eletroneutrnlidade

das fases, uma quantidade equivalente de anions A~ tambérn é ex-

traída .

M 2 +, aq • 2A" t M A 2 , org (1)

A espécie formada MA2 pode ser solvatada na fase orgânica

e também conter algumas moléculas de água. Quando o anion na sua

forma ácida HA, está presente inicialmente na fase orgânica, a

sua distribuição encre as duas fases deverá ser levada em consi

deraçio.

HA'org * HA'aq <2>

Na extração de Ions por solvente , é conveniente introdu —

zír duas aproximações do processo de extração; em ambas, a e x -

tração é realizada em duas etapas mas de maneiras diversas.
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No primeiro modelo, oonsidera-se que a espécie neutra extrai^

te ft formada na fase aquosa e então ê transferida para a fase or-

fifties. De acordo con esta aproximação, a equação de extração

fi} pode ser dividida em duas equações:

'aq * *Vaq

* "Vor, (4)

En alguns casos, na obtenção da espécie extraída, o com-

plexo MA, ê solvatado por moléculas orgânicas B que têm proprie

dades de doação de elétrons. As equações (3) e (4) podem ser

reescritas como se segue:

2A"'aq

( 6 )

s Sc B estiver inicialmente presente comente na fase orgâni

ca* a seguinte distribuição também ocorre:

B'org t B'aq (7>

No segundo modelo, assume-se que quantidades equivalentes

de cations e anions suo transferidas, em primeiro lugar, da fa-

se aquosa para a fase orgânica e são então associados, pelo me-

nos parcialmente, para formar unia molécula neutra. As equações

que descrevem este processo são as seguintes:
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+'org + 2 A 'org 2 MA2,org (9)

Deve-se enfatizar que nenhum modelo descreve com exatidão

ô mecanismo real de um processo de extração. Na maioria dos ca

sos, a espécie extraída é formada na interface, portanto a for

nação do complexo ou a associação processam-se simultaneamente

com o processo de transferência.

Os modelos fornecem uma descrição simplificada das intera

çôes básicas que determinam a magnitude da extração e as difes

renças na extratibilidade de cations diferentes. O primeiro mo

delo é aplicado para extração de cátions de cargas altas, e o

segundo é particularmente aplicado para descrever a extração de

íons de cargas baixas e grandes raios. Deve-se ainda considerar

que cations de cargas altas podem ser complexados por anions

inorgânicos simples X** transformando-se em grandes anions de

carga baixa.

M, a q2 + + n X",ag z M X ^ q (10)

O complexo aniõnico MX
n'~

n é, então, transferido para a

fate orgânica junto com uma quantidade equivalente do grande

cation orgânico R .
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(n -

e na fase orgânica processa-se a associação do íon par

" 2» R+'org * **«* (n " 2)'org

A formação de complexos ê um dos dois fatores essenciais

que determinam a grandeza do coeficiente de distribuição. Quan

to mais o equilíbrio é deslocado na direção da formação do com

plexo extraivel, maior a extração. A complexação é ainda um fa-

tor primordial nas diferenças de extxatibilidade dos Ions; é mais

extraído o ion que forma mais facilmente complexos extraiveis.

A comparação do metido de extração cromatográfica cora outros mé

todos baseados na formação de complexos limita-se, no caso da

seletividade, na comparação da seletividade dos agentes comple-

xantes utilizados nos dois métodos.

0 segundo fator determinante da grandeza tanto do coefi-

ciente de distribuição quanto do fator de separação ê a parti —

ção do complexo neutro ou do íon-par. Já que, na maioria dos ca

sos, o complexo neutro tem uma superfície hidrófoba, sua parti-

ção assemelha-se com a partição de moléculas orgânicas. A parti

ção de substâncias orgânicas entre a fase aquosa e o solvente

orgânico 5 estritamente comandada pela sua solubilidadc cm água.

1.2.2.1. - Mecanismos de Extração dos Compostos Neutros

OrganoCosforados - Extração por Solvatnção

Existem muitos mecanismos de extração lxquido-

llquido envolvendo compostos inorgânicos. Estes sistemas são dî



20

fíceis de classificar, já que alguns são combinações dos vários

mecanismos. De um modo geral, as substâncias inorgânicas pode»

ser separadas por simples partição no solvente orgânico como

por exemplo, »t>lêculas de Iialogcnios em clorofõrmio; por extra-

tio de complexos quelados de notais cono ditixonatos em solven-

tes orgânicos; por troca iõnica con trocadores iônicos líquidos

qoe se encontram dissolvidos em solventes orgânicos como, por

exemplo, tri-n-octilasina e seus sais, e, finalmente, por solva

taçio da espécie inorgânica.

No sistema de extração por soivatação, a espécie extraída

• solvatadr. pela molécula do solvente orgânico. Tais solventes

incluem compostos carbônicos fracamente básicos, éteres, ceto-

nas e outros compostos oxigenados como compostos neutros orga-

nofos for ados. As moléculas coordenam com o átomo central, seus

átomos de oxigênio geralmente deslocam moléculas de água da es-

'fera de coordenação, podendo algumas vezes coordenar através de

pontes de hidrogênio (21).

Os compostos neutros organofosforados têm propriedade doa

dora forte, podendo ligar-se diretamente ao cation, formando com

postos solvatados com o sal extraído (22). O poder de ligação

destes compostos é explicado pela basicidade do átomo de oxigê-

nio do grupo fosforila e pela â sua disponibilidade espacial. O

poder de extração nestes compostos aumenta com o aumento das ljL

gaçôes diretas C-P na sério oxido fosfato-fosfonato-fosfinato--

f osfina.

0 mecanismo de extração seria numa versão simplificada(21):

ag + y T0P0'org * M A2 ( T 0 K»y,org
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Os altos coeficientes de distribuição e a alta seletivida

ê* tornam os õxidos de fosfina, tais como o oxido tri-n-octil

fesfina (TOPO) entre o grande número de compostos neutros orga

mftfosforodos, os mais eficazes extratores paro urânio e tório.

As características gerais de extração como TOPO são resu

•idas por Nhite e Ross (23). Segundo estes autores, urânio e to

tio são quase que quantitativamente extraídos a partir de solu

fies de ácido nl tricô, numa faixa de concentração de 1 a 3H.

Neste meio, urânio e tôrio são extraídos como adutos do

tipo UO2(KO3)2.2 TOPO e Th(NO3)4-2 TOPO respectivamente, no

intervalo de concentração supra referido, são coextraldos total

«• parcialmente as seguintes espécies Xr4+, Ti4+, V5*. " Bf4*,

-»**, Sb3+, Bi3*, Ce4+, Sn2'4' e A»1*.

O rendimento de extração em meio nl tricô diminui com o au

•rato da concentração do 1IH0, devido ã possibilidade de forma

ção dos complexos ácidos do tipo H^Nn*(NO3)|i^13-TOPO
 o n d e

H*U ou Th, com coeficientes de distribuição menores.

Nos estudos da extração de urânio com TOPO foram encontra

dos altos coeficientes de distribuição em soluções de ácido n£

tricô e clorídrico e um pouco mais baixos para os ácidos sulfú

ricos e perclôricos (21)(23). A extração de tório, entretanto,

• mais favorável em meio nl tricô do que nos meios ácidos clorí̂

drico e perelórico.

1.3 - Desequilíbrios Radioativos nas Séries de Desintegra-

ção de U-238 e Th-232

Urânio e tôrio ocorrem abundantemente na natureza con
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tlsfes e» rocnas, «tinerios e águas de aodo f e r a l . Co» exceção de

aifMi* í sôtopos radioativos de e l e m t m tais OOBO potássio, ca ldo e nt

•£di», a maior parte dos radionuclldeos naturais são produtos

i t decaimento radioativo do urânio e do t õ r i o .

Devido as suas meias~vidas, abundância na natureza e aos

riscos associados â incorporção, são considerados de maior i n t e

resse os isõtopos de urânio, t õ r i o e rádio que faxea parte das

séries do urinio-23t (Fig. I) e do Th-232 ( f i g . 2 ) .

Th234 U238
f

1,2 m

Pb214 Po2T8 Rn222 Ra22S T1i23O U234
ttfim— 3jD5m ZJàt — - «COc B.XTo ZSlO'

Pb2K>
22o

Pb 206 xPo2K>
— !3Bf4d

Pigura 1 - Série de desintegração do U-23S.
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Ro 228 Th 232
Tino A-4n 5,7 o ^ M 10 °o

Ac 228
6.13H

ST - ? W
60,6 m

Estóvtl

Figura 2 - Série de desintegração do Th-232.

Ma tabela 3 são apresentadas as principais característi —

ca» de desintegração dos radionuclídeos de meia-vida longa das

séries do U-238 e do Th-232.
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Tabela 3: Principais Características de Desintegração dos Radio

nuclídeos de Meia-Vida Longa das Séries do U-238 e

do Th-232.

Radio-
nucli-
deo

•0-238

0-234

Th-230

Ra-226

Pb-210

•

Po-210

•rh-232

Ra-228

Th-228

Heia-Vida
(anos)

4,51.109

2,47.105

8.IO4

1,62.103

22

0,378

1,41.1010

6,7

1,91

•

Tipo de
Decai-
mento

a

et

Y

a

a

Y

3

Y

a

a

Y

3

a

Y •

Energia(MeV)
(% de decai-
mento)

4,18

4,13 (23)

4,77 (72);
4,72 (26)

0,05 (28)

4,48 (76)
4,62 (24)

4,78 (95);
4,59 (5)

0,19 (4)

0,06 (17);
0,02 (83)

0,05 (9)

5,30 (100)

4,01 (76);
3,95 (24)

0,06 (24)

0,05 (100)

5,42 (72)
5,34 (28)

0,08 (2)

Atividade e s -
pecifica

(pCi/g)

3,33.105

6,21.109

2,02.101 0

9,88.1011

7,74.101 3

4,49.1015

1,09.105

2,34.10

8,22.104
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Quando uma série radioativa, como por exemplo, a do urâni.

* o, está em equilíbrio, a quantidade de cada membro da série es-

l tá presente em uma proporção fixa, em relação â quantidade de

I Ir , sendo an atividades dos membros iguais.

I De um modo geral, minérios de U e Th são freqüentemente

I alterados por múltiplos fatores geoquímicos (3,24-27) que provo

| cam uma lixiviação preferencial de alguns radionuclídeos com so
I
i lubilidade relativamente alta.
'Â

| Geoquímicn dos Isótopos do Rádio; A distribuição de Ra-228
P1'

| e de Ra-226 em águas depende das quantidades relativas de tõrio

l e de urânio no aqüífero, da composição gooquímica do aqüífero e

I da meia-vida de cada isótopo. Processos específicos geológicos

| e químicos determinam a quantidade de urânio c de tõrio no aquí

| fero (3). As características de cada elemento em relação â so-
' lubilidade, nas condições ambientais, são as maiores r e s p o n s a -
is

I vel por uma eventual separação. A razão de atividade Th/U na

i crosta terrestre é estimada entre 1.2-1.5, portanto, na ausênci

[ a de processos de enriquecimento ou de depleção, a atividade de

• Ra-228 deve ser maior do que a de Ra-226. Porém, a tendência ao

\ enriquecimento do urânio, em determinadas condições geoquímicas,

\ resulta em regiões de maiores atividades de Ra-226.

> A presença do rádio em águas subterrâneas é explicada atra

; vés dos seguintes mecanismos: dissolução do aqüífero sólido; pe

: Io recuo alfa para a fronteira sólido/líquido; por dessorção.

| No estudo sobre o desequilíbrio radioativo entre o radôn:L

\ o e o rádio, King (28) concluiu que o rádio deve ser continua —
: . UttVERSIDME CATflUCA
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nente absorvido pelo aqüífero solido, percorrendo assim uma me

nor distância do que o radônio; a afinidade do rádio por absor

ção em rochas com grande capacidade .trocadora-catiônica é maior

do que em depósitos de areia e cascalhos compostos de minérios

refratãrios como o quartzo.

Krishnaswani et alli, em um trabalho sobre a razão entre

'absorção e dessorção (29) de radio, deduziram que o coeficiente

de partição favorecia a fase solida e que quase todo o rádio in

troduzido nas águas das fontes estudadas se encontrava adsorvjL

do em partículas superficies de partículas (argilas, oxihidratos

de Fe e Mn etc - . . ) .

Geoquímica do Urânio; Devido ã relativa insolubilidade do

U , apenas o urânio oxidado ê transportado em águas subterrâ

neas. A solubilidade do U02 se deve, principalmente, â sua ten

dência em formar complexos aniônicos com carbonato. Consequent^

mente, a solubilidade do urânio c uma função não somente do po

tencial redox da água, como da concentração de hidrogênio e da

pressão parcial de diõxido de carbono no sistema. Km comparação

com o radio, a estabilidade do carbonato de uranila e a longa

meia-vida do urânio são responsáveis pela grande mobilidade des;

te elemento em condições oxidantes (3).

A variação normalmente observada na razão de atividade

U-234/U-238, tem sido explicada atraves de vários processos. Se

gundo Osmond e Cowart (24), estes seriam:

a. transferência direta do átomo, por processo de recuo alfa,

para a fronteira da fase s5lida/líquida;

b. aumento da taxa de lixiviaçao por:
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- destruição da rede cristalina ao longo das trajetórias dos

átomos de recuo.

- deslocamento de urânio para posições intersticiais

- oxidação do urânio do estado tetra para o hexavalente

c. fracionamento químico do Th 234.

A maioria dos pesquisadores concorda que uma combinação

desses modelos é responsável pelo fracionamento isotópico, sen-

do entretanto considerado o processo b como o mais importante.

1 •*• Métodos Analíticos para a Determinação de Urânio, Tõrio e

Rádio.

1.4.1. Determinação de Rádio

Existem muitos métodos analíticos para a determina —

ção de rádio. Métodos gravimétricos e espectroscópicos podem ser usa.

dos na determinação de macroquantidades de rádio.

Tais quantidades são, entretanto raramente encontradas em

amostras ambientais. A determinação nestes casos pode ser reaLi

2ada atravjés de métodos radiométricos tais como espectrometria

gama, espectrometria alfa, cáncidência 3-y ou a-y, etc.

1.4.1.1. Ra-226

Espoctrometria Garon; 0 método 6 rápido e nâo d e s -

t rut ivo. Na medida d i r e t a , anal isa-se o pico de 186 KeV (30),

cr»m uma abundância de apenas 4$. A anál ise pode ser prejudicada

por uma possível interferência do pico de 185 KeV do U-235 .om

uma abundância de 54%.
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Na determinação indireta, o método mais comumente utiliza

do ê a análise de picos de energia gama do Bi-214 e do Pb-214

(31) existindo, portanto, a necessidade de atingir uma razão de

equilíbrio entre os filhos do Rn-222 e o Ra-226. Como o radônio

ê vun gás, torna-se difícil garantir um equilíbrio verdadeiro e

usa distribuição homogênea dos seus filhos na amostra. Para se

obter uma boa precisão e um baixo limite de detecção o tempo de

contagem deve ser longo.

Espectrometria Alfa:A determinação direta da emissão alfa

do Ra-226 (4,598 e 4,781 MeV) por espectrometria alfa com dete£

tores do tipo barreira de superfície independe de qunlqupr con-

sideração de equilíbrio e formação de produtos gasosos de decajL

mento. A baixa contagem de fundo e a boa eficiência do detector

são responsáveis por uma alta sensibilidade e uma boa precisão.

Esta técnica permite a determinação simultânea de todos os isõ-

topos de rádio emissores alfa (Ra-223 e -224).

Na maioria dos métodos apresentados na literatura, a fon-

te para contagem alfa é montada a partir da filtração do preci-

pitado Ba(Ra)SO4 (32-35). 0 maior problema encontrado está rela

cionado com a resolução de energia muitas vezes degradada cm ãe

corrência de fatores diversos :i) pelo material absorvente que acom

panha o radionuclídeo do início da análise até a etapa final da

espectrometria alfa; ii) pelo iiamanho <?.o cristal de sulfato de

bãrio, o qual deve ser suficientemente pequeno para que haja uma

auto-absorção mínima; iii) pela quantidade de carreador de bãrio

utilizada, que devo ser minimizada a fim de formar uma fina cama
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da sobre o filtro da montagem da fonte alfa sem com isto compro

k»eter a recuperação química. Tais fatores tornam o método trabii

lhoso e exigem condições ótimas de trabalho.

Espectrometria de Coincidência ct-yt 0 método se baseia

na contagem de coincidência a - y de um precipitado contendo rá

dio, Ba (Ra)SO4.

0 Ra-226 decai por duas possíveis transições a para - o

Rn-222: 94,5% para o estado fundamental e os remanescentes 5,5%

para o estado metaestável, o qual libera prontamente a energia

por transições isoméricas. Das transições isoméricas, 60% estão

associadas com a emissão da radiação gama de 186 KeV e 40% por

conversão de elétrons. Portanto, a abundância da coincidência

o-Y para o Ra-226 é de 3,3% (36). Nenhuma outra emissão coin-

cidente a-Y prevalece na série do Ra-226. Na cadeia do Ra-228,

a presença de Ra-224 na amostra será responsável por uma inter-

ferência complexa na área do fotopico do Ra-226. Esta interfe-

rência depende da razão entre os dois isótopos no momento da me

dida e da área do fotopico selecionada para a análise. 0 siste-

ma de coincidência utilizado pode ser composto de um detector

Nal(Tl) e um detector proporcional (37) ou de ZnS(Ag) adiciona-

do ao precipitado de Ba(Ra)SO4 (36). A baixa eficiência de d e -

tecção é a responsável por uma atividade mínima detectável supe

rior a outros métodos de análise.

Contagem Alfa Total; A determinação de rádio por contagem

alfa total vem sendo utilizada há muito tempo. Ê um método sim-
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pies baseado na contagem alfa de ura precipitado contendo rádio,

geralmente Ba (Ra)SO*. Conto contador são utilizados normalmente

IR contador proporcional ou um cintilador ZnS(Ag) (38).

As principais dificuldades do método esta relacionada com

• presença de outros isôtopos de rádio emissores alfa. A inter-

ferência radiométrica ê eliminada com um tempo '.e espera de um

mês entre a montagem e a contagem da amostra, tempo suficiente

para o decaimento do Ra-223 e Ra-224 (39,40). Um outro fator que

deve ser levado em consideração é a auto-absorção que deve ser

corrigida devido % ãs diferentes energias alfas de Ra-226 e seus

filhos (Ra-22C - 4.8MeV, Rn-222 5,5MeV, Po-218 6,0MeV, Po-214

7,7MeV). 0 valor do fator de auto-absorção pode ser determinado

experimentalmente (41,42), ou estimado através de curvas de au-

to-absorção (43,44).

Cintilação em Liquido; A determinação de Ra-226 através

da técnica de cintilação em liquido (LSC) está baseada na alta

eficiência de contagem das 5 partículas emitidas pelo Rn-222 e

seus descendentes radioativos. O decaimento do Rn-222 processa-

se através'• de quatro filhos de meia-vida curta (Po-218, Pb-214,

Bi-214, Po-214) com emissão de três partículas alfas e duas par_

1: leu Ias betas. A aplicação da contagem integral possibilita a

contagem absoluta das partículas com uma eficiência de detecção

entre 90 - 100% (39).

O rádio é separado da matriz através dos métodos convene^

onais tais como coprecipitaçao com sulfato de bãrio e dissolu-

ção com *IDTA e, após urn período de crescimento, o radônio produ
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to do decaimento do rádio, c extraido no tolueno, que faz par-

ts do liquido cint-ilador (45) k O rádio pode ser também isolado

oi «ta resina, a qual c colocada diretamente em contato com o

liquido cintilador (46).

A contagem de fundo na região de integração é relativamen

tm «levada (46) e parâmetros tais como volume de amostra e tem-

po' d* contagem devem ser fixados com cuidado a fim de diminuir

a concentração minima detectâvel. %

Emanoraetria: O método consiste em determinar indiretamen-

te a atividade do rádio-226 através da atividade do seu filho

âe meia-vida curta. O Rn-222, que é emanado, após um período de

crescimento, de uma solução contida num recipiente selado para

uma célula de cintilação (47,49) ou para um contador proporcio-

nal (50).

As células de cintilação são as mais comumente utilizadas

na medida da atividade. O volume da célula está usualmente com-

preendido entre 0,15 e 0,20dan . Pode ser construída de acríli-

co, vidro ou aço inoxidável. As lateriais são recobertas com o

cintilador ZnS (Ag), sendo que a base é transparente para que Ira

ja contato ótico com a fotomultiplicadora.

A determinação através da emanometria ê específica para

Ra-226 pois a atividade alfa dos seus produtos de decaimento

(Ra-222, Po-216 c Po-214) só é medida depois que o Rn-219 (des-

cendente do Ra-223) e o Rn-220 (descendente do Ra-224) e seus

filhos, quando presentes, tenham decaído até alcançar uma ativ_í

dade desprezível não influenciando na medida.
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O método é relativamente vagaroso, exigindo uma vidraria

especifica para a concentração, demanaçao e transferência do

gás radonio da amostra para a célula de cintilação. Contudo,

ê um método altamente sensível.

1.4.1.2 - Rádio-228

Usualmente o rádio-228 c determinado indire

tamente, já que as baixas energias dos elétrons de conversão (me

nos que 0,006MeV) e as partículas beta de baixas energias

8 maxima de 0,055MeV) liberadas durante o seu decaimento ra-

dioativo são difíceis de medir. 0 Ac-228, descendente direto

do Ra-228, e um emissor de partícula beta de elevada energia

0 máximo de 2,18MeV) e tem um período de meia-vida de 6f13h,

atingindo o equilíbrio secular com o Ra-228 em aproximadamen

te 36 horas, AS técnicas comumente utilizadas analisam Ra-228

através da radiometria do Ac-228.

Espectrometria Gama; A medida direta por espectrometria

gama implica na arãlise do espectro complexo que é obtido quan

do estão presentes as famílias radioativas do Ka-226 e Ra-228.

As medidas de baixa atividade são dificultadas pelas limita

çôes de resolução quando se utilizam detectoros Nal(Tl) e pe

Ia baixa eficiência c alto background quando se utilizam de

tectores Ge(Li).

Contagem _Beta; Na. maioria dos métodos de análise por

contagem beta/ o actínio é separado da amostra e purificado;

a partícula beta resultante do seu decaimento 5 medida em vim
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contador beta que pode ser um detector proporcional, U B detector

Geiger-Müller ou um cintilador plástico. O rádio c separado

• através da coprecipitaçao cora sulfato de bário e chumbo e o

precipitado ê dissolvido em EDTA ou DTPA. o actxnio pode ser

separado do rádio, após um período de crescimento de 36 horas,

por coprecipitaçao (51,52) ou por extração por solvente

(53,54). As desvantagens estão associadas ao número de etapas

adicionais e ã dificuldade em se quantificar a recuperação gui_

Bica.

Um outro método de análise por espectrometria beta é uti

lixada scan a separação do Ac-228. Neste caso, a análise é

feita apôs a separação do rádio como no método anterior e re

precipitação do Ba (Ra) SO. (55). Os interferentes rer.anescen

tes são os isótopos de rádio e seus produtos de decaimento. Pa

ra minimizar as interferências devido ao Ra-224, a amostra de

ve ser r©precipitada cerca de um mês apôs a dissolução do

Ba(Ra)SO4 com EDTA. A contagem deve ser realizada dois dias

apôs a reprecipitaçao do Ba(Ra)SO4, quando o Ac-228 deve es

tar em equilíbrio com o Ra-228. O Pb-214 e Bi-214, produ

/ tos de decaimento do Ra-226, se encontram longe do equilíbrio,

devido â meia-vida do Rn-222 de 3,64 dias.

Bspectrometria de Coincidência fl - T S Esse método ba

seia-sc na medida das transições B-y cm coincidência do Ac-228

diretamente em equilíbrio com o Ra-228.

Na determinação do Ac-228 a amostra cuja atividade se

quer determinar é colocada entr» dois detectores, um dos quais

é sensível a partículas beta e o outro sensível a fótons. Os

sinais dos detectores, após a sua formação, amplificarão, dis
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crimina cão e sincronisao, alimenta» UM circuito de coincidên

cia. Ocorrerá um sinal na saída da unidade de coincidência

se os sinais do detector beta e do detector Y chegara» ao

circuito durante un tempo de coincidência prê-fixado (T »

tempo de resolução * 1,5 vS). O sinal gerado, por sua vez,

comanda uma segunda unidade de coincidência do tipo "linear

fate" que permitirá a liberação para o multicanal do sinal

que transporta a informação da energia Y.

O rádio ê separado da matrix através ãã coprecipitação

com sulfato de bárij (30) e a fonte de contagem é montada a

partir da reprecipitação e filtração de Ba(Ra)SOj. As inter

ferências espectrais podem ser evitadas através de uma sele

cão adequada das transições gama analisadas âe tal modo que

outros nuclidcos da série de decaimento dos isótopos de rádio

emissores a-Y e (Hr em coincidência não prejudiquem a aná

lise. O Pb-214, da família do Ra-226, é um emissor (t-y

cujas transições gama de baixa energia são semelhantes às do

Ac-228. Isto faz com que as baixas energias sejam inadequa

das ã medida. Nas regiões de energias mais elevadas, as úni

cas transições 0~Y de elevadas intensidades que não sofrem

interferências apreciáveis são aquelas associadas com as emi£

soes de 911 e 967KeV. Una pequena influência no espectro

gama do complexo 911 - 967KeV do Ac-228 pode ser causada

pelo espalhamento Compton das radiações gama de alta energia

do Bi-214, da cadeia do Ra-226. O grau de interferência, no

entanto, é função da quantidade de Ra-226 presente na amos

tra, o qual pode ser eliminado por técnicas usuais de subtra

ção da contribuição Compton na região do pico fotoclétrico.
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A principal vantagem da teenies é uma contagem de fundo

baixa em relação aos outros métodos* permitindo o alcance d»

«ma sensibilidade mais elevada.

1.4.2 - Determinação de Crânio e t6rio

Devido as semelhanças dos métodos analíticos utilizados

.para a determinação de urânio e tõrio, ambos os elementos se

rio tratados em conjunto. Th-232 e 0-238 possuem uma ativida

de específica muito baixa (1,09.IO5 e 3,33.105pCi/g), por

•sta razão, métodos analíticos convencionais como a espectro

fotnmetria são tão sensíveis • como aqueles que determinam as

atividades.

Na determinação espectrofotowetxica, tan£o do tório como

do urânio, os complexantes mais utilizados são Arsenazo I e

III e a Torina; o limite de detecção é de aproximadamente

0,1 Mg/amostra (13).

O método fluorimctrico pode ser utilizado na determina

ção de tõrio e 5 o mais utilizado na determinação do urânio.

É' baseado na medida da fluorescência emitida pela amostra,

que no caso do urânio se encontra fundida juntamente com uma

pastilha de NaF/LiP» Em muitos casos não é necessária «ma

prévia separação química da amostra (19,56,57). A fluorime-

tria permite a determinação na faixa de 10"9g do urânio.

Na determinação de urânio através da espectrometria gama

analisam-se os picos das emissões gamas do Pb-214 e/ou Bi-214,

produtos de decaimento da serie do urânio (58). No caso do

Th-232 utilizam-se as linhas do Ac-228.



Ma analise por ativação, a Medida de neutrons retardados

ê o método «ais utilizado na determinação de urânio. A análise

também pode ser realizada através da determinação de Np-239 e

9~233 (ou Pa-233), produtos da ativação por neutrons do

H-231 e Th-232, respect!vãmente. Ao se determinar o ura

nio por intermédio da medida dos neutrons retardados, alcan

ça-se ua limito^de detecção em torno de 0,1 «9/9 (13). Atra

da determinação de Pa-233, o limite de detecção do Th-

232 i de cerca de 0,02 ppb (59).

Os métodos, acima descritos não permitem a determinação

isctópica dos elementos. Apenas dois métodos, espectrome-

tria de massa e esnectrometria alfa, podem ser utilizados pa

ra tal finalidade. A espectrometria alfa com detectores bar

reira de superfície vem sendo o método mais utilizado, uma vez

que apresenta um baixo limite de detecção, uma boa r*produtibi

lidade e um custo inferior ao espectrõmetro de massa.

1*5 - Espectrometria Alfa com Detectores Barreira de

Superfície
0

Os detectores 'de barreira de superfície, largamente

empregados em espectrometria alfa, são produzidos a partir de

ua cristal de Si de alta pureza do tipo n sob a forma de

uma fina pastilha. A parte P da junção é obtida através de

ataque de superfície da pastilha seguida da deposição de uma

fina camada (da ordem de 0,4 yg/cm ) de ouro, que serve como

contato elétrico, sob condições em que ocorra oxidação na in

terface Au-Si. A camada oxidada induz uma grande densidade

de vacâncias, comportando-sc como una camada do tipo P. Sob
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• outra face ê normalmente depositada uma camada de alumínio

para contato elétrico (Figura 3).

Isolodor de
Cerâmica

Radio cão' • ! , i v . t__
Ionizanie \\ \ |- Alumínio

Figura 3: Representação esquematica de um detector

de barreira de superfície.

A aplicação de detectores semicondutores na detecção da

radiação nuclear é amplamente descrita na literatura (60-63).

Um espectromêtro alfa 6 um sistema de detecção composto

de uma câmara de vácuo, uma fonte de alimentação, um pré-ampli^

ficador, ura amplificador c um detector dó tipo barreira de su

perfície. Este sistema está conectado a um analisador multi_

'canal.

O número de impulsos acumulados em cada um dos canais

do analisador, em função do número do canal correspondente, dã

origem a um histograma (espectro). A posição do máximo da cu£

va está diretamente relacionada com a energia da partícula que

originou os impulsos.

A determinação no espectro das intensidades das linhas

alfas permite conhecer a concentração dos isõtopos na amostra.

Estas determinações apresentam maiores dificuldades quanto

Maiores forem as sobreposições entre os picos ou linhas, isto
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êf quanto pior for a resolução.

A resolução em energia de um pico alfa ê definida co

*o a largura a meia altura expressa em unidades de energia, e

ê função de diferentes efeitos tais como: dispersão.no número

de colisões nucleares, flutuações no número de electrons-vacân_

cias formados, ruido eletrônico, espessura da fonte e zona mor

>ta do detector.

A espessura da fonte deve ser otimizada com a finalidade

de minimizar a auto-absorção e conseqüentemente diminuir o en

largamento dos picos.

Uma fonte para espectrometria alfa, portanto, deve ser

homogênea, apresentar uma boa aderência e uma pequena âensida

de superficial.

1.5.1 - Preparação de Fontes para a Espectrometria Alfa

Dentre os diferentes métodos propostos, os mais utiliza

dos têm sido a evaporação da solução amostra contendo os ra

dionuclídeos de interesse sobre placas.!de metais, a eletrodepo

sição dos nuclideos radioativos a partir de soluções aquosas

ou misturas com solventes orgânicos, e a filtração de uma solu

çao contendo os radionuclídeos coprecípitados com carreadores

apropriados. Recentemente, foi proposto um novo método para

obtenção de fontes homogêneas utilizando a extração do radio

nuclídeo pelo TOPO contido num filme pollmerico, que esta dis

tendido sobre um disco de aço inoxidável (64).

A evaporação em gotas 5 certamente o método mais quanti_

tatívo, mas a uniformidade do deposito ê difícil de ser contro
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lada (65). Uma maneira de obter camadas mais finas seria atra

vês da evaporação térmica a vácuo, ou sublimaç . porém no ca

so de urânio e tório o método não tem se mostrado quantitativo

(65).

Na eletrodeposição a partir de soluções aquosas os meto

dos são baseados na deposição catõdica, em discos de metais

polidos, de õxidos hidratados em um meio alcalino (66) ou

meio ácido (67-68) com ou sem adição de ácido oxãlico e con

tendo quantidades variáveis de amônio ou sais alcalinos. O pro

cedimento requer um equipamento elaborado e têm sido observa-

das variações abruptas na resolução do espectro alfa e na recu

peração química das amostras. Estas variações ainda não fo

ram suficientemente explicadas. Uma das possíveis causas se

ria a presença de íons metálicos que formam hidróxidos insolú

veis podendo ser, conseqüentemente, algo eletrodepositados

(69).

A preparação da fonte por filtragem do precipitado con

tendo o elemento a ser determinado ê baseada na microprecip^L

tação de actinídeos com compostos de baixa solubilidade. Ob

têm-se, por conseguinte, altas recuperações químicas com peque

nas quantidades de carreador atingindo-ne, portanto, uma boa

resolução em energia. Os actinldco's, nesse método, cão usual^

mente coprecipitados com hidróxidos ou fluoretos de corio(70)

ou lantânio (71). Para a precipitação e montagem da fonte, to

dos os elementos que formam hidróxidos insolúveis (no caso

da coprecipitoção com hidróxidos) e aqueles que precipitam

como fluoretos (na coprecipitação com fluoretos) devem ser el:L

minados com a finalidade de impedir a degeneração do espectro

alfa. 0 método de separação deve ser eficiente o bastante p£
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ra impedir a presença de material absorvente, jã que a resolu

ção do espectro ê alterada mesmo com uma quantidade pequena co

mo 100 iig/cm2 do material.

A preparação da fonte através da extração em membrana po

limérica contendo TOPO (64,72), foi desenvolvida, nos laborató

rios do Departamento de Proteção Radiolõgica Ambiental DEPRA/

•IRD/CNEN e vem sendo utilizada nas análises de rotina deste

departamento. Todos os elementos que são extraídos pelo TOPO,

no meio de extração utilizada, são considerados elementos in

terfcrentes e, portanto, o método de separação e o meio de

deposição devem ser criteriosamente selecionados. O método

não requer aparelhagem sofisticada, ê de fácil execução e a re

solução dos espectros é comparável â eletrodeposição.
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Espectrometria alfa

2.1.1 - Sistema Eletrônico

0 diagrama de bloco do sistema eletrônicc utiliza

do na espectrometria alfa das amostras encontra-se esquematizíi

do na figura 4.

0 espectrômetro alfa EG*G ORTEC modelo 576 e um

modulo contendo dois espectrometros alfa em canais independen

tes. Cada canal inclui uma câmara de vácuor uma fonte de al_i

mentação, um pré-amplificador, um amplificador e um detector

do tipo barreira de superfície. Utilizou-se um detector com j<i

nela de alumínio (EG & G ORTEC) modelo BR-25-450-100, com uma

resolução nominal de 25KeV, uma área ativa de 450mm e uma es

pessura sensível de 100 um.

Para a geometria escolhida (2ir) a eficiência de

contagem era de 25%.

2.1»2 - Contagem da Radiação de Fundo

Cada voz que era utilizado um novo traçador de to

rio (Th-234) fazia-se um branco com água det L-ilada contendo os

raclionuclídeos Th-234, U-232 c Iía-133, com a mesma ativida_

de que era adicionada às amostras, seguindo-se e::atamcnte a

meema metodologia descrita para o preparo das amostras. As fon

tes de urânio e de tõrio eram contadas durante 1000 minutos. A

partir da fonte de urânio determinava-se a radiação de fundo

nas regiões dos isõtopos U-238 e U-234. A partir da fonte
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de tõrio, a radiação de fundo na região do Th-232, Th-

230 e Th-228.

A radiação de fundo na região do U-232 era determina

da, semanalmente, através da contagem de uma plaqueta de aço

inoxidável, durante 1000 minutos.

2.1.3 - Contagem das Amostras

De modo que o tempo de contagem não fosse muito eleva

do foi idealizado um limite mínimo de detecção, em torno de

0,01 pCi de U-238. O tempo necessário à contagem da amostra

foi calculado com um nível de confiança de 955. Para tanto

utilizou-se a seguinte fórmula segundo recomendação da • U. S.

Nuclear Regulatory Commision (73).

E*1 . Fe" 1 (1)

onde:

AMD = at ividade mínima detectável na amostra

Ro = radiação de fundo na região do isótopo, em cpm

te = tempo de contagem da radiação de fundo em minutos

E - ef ic iência global , que considera o rendimento químico

e a detecção do sistema eletrônico

Pc = fator de conversão de dpm para pCi (2,22 dpm).

Cada amostra era contada durante 1000 minutos. A cada in

tervalo de contagem de 5 amostras, o sistema era calibrado em

energia ut i l izando-se fontes padrões do LMRI* do U-233 e Pu-239

AMD = 4,66 \ ^

* Laboratório de Motrologie des Rayonncmonts Ionisants -França
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e Pu-238, determinava-se a eficiência de detecção e a

resolução.

2.1.4 - Determinação da Atividade

Na determinação da atividade de isõtopos de ur£

nio a formula utilizada foi a seguinte:

Rna At

e o erro associado:

,3,

onde:

A = atividade do isôtopo a ser determinado

Rna = taxa de contagem líquida na região do isótopo, que é a

ãrea obtida após a subtração da radiação de fundo da

ãrea total na região do isõtopo, cpm

,Rnt * taxa de contagem líquida na região do traçador (U-232),

cpm

At = atividade do traçador adicionada

V = volume ou massa da amostra.

No calculo das atividades dos isótopos de tõrio, já que

o rendimento químico era determinado através da espectrometria

gama, utilizou-so a seguinte expressão.

Rn (4)
E . Rq . V



44

e o erro associado

AA * A V/i-̂ rr-) + (—) + Krf1) + (TT) • t&'

onde:

Rn « taxa de contagem líquida, que ê a área obtida apôs a

subtração da radiação de fundo da área total na região

dos isõtopos, dividido pelo tempo de contagem, cpm

Rq - o rendimento químico, determinado através da taxa de

contagem do Th-234 na amostra, utilizando-se um espec_

trometro Y

E = Eficiência de detecção

V = Volume da amostra.

A concentração mínima detectavel foi determinada dividin

do-se a atividade mínima detectavel(Sccção 2.1.3) pelo volu

me da amostra.

2.2 - Determinação de Radio-226

f Utilizou-se a técnica de emanação de radônio (secção

1.4.1.1) escolhida devido a sua alta sensibilidade e ã possi-

bilidade- do aproveitamento da solução final na determinação do

Ra-228.

O diagrama do sistema ôn medida é apresentado na Pigu

ra 5. Ele é composto de uma fotowultiplicadora com diâmetro

de 5,08 cm, um pré-ampliftcador, um amplificador, um "scaler-

timer" e uma fonte de alta tensão.

0 procedimento detalhado da etapa r*.e emanação de ra

dônio encontra-se no Anexo IV.
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A determinação da contagem de fundo era feita através de

três contagens sucessivas, da célula de cintilação purgada, du

rante 2000 segundos.

A determinação da eficiência (E) do sistema dada pela ra_

são entre a taxa de contagem a total do Rn-222 e seus filhos

ea equilíbrio e a atividade de Ra-226 adicionada, foi feita

através da emanação de uma solução referência de Ra-226 fome

cida pelo World Health Organization, WHO, International Refe

rence Center, IRC, França.

O cálculo das atividades foi feito utilizando-se a ex

pressão:

RQQ
B. V. Bq . (1 - e Ati) . (e 2) (1 - e A S )

onde:

Rn = taxa líquida de contagem alfa, cpm

E » Eficiência da célula de cintilação e da contagem

V * Volume da amostra

Bq • Rendimento químico, determinado através da faxa de con

tagem do Ba-133 na amostra, utilizando-se um espectrome

tro Y

(l-e~ ») = fator de correção para o crescimento do Rn-222 no

borbulhador

t. » Tempo de crescimento do Rn-222. Tempo transcorrido en

tre a primeira e a segunda emanação (dia)

X * constante de decaimento do Rn-222 (0,181 d )

(e- z) - fator de correção para o decaimento do Rn-222 na cõ

lula de cintilação
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X » Constante âe decaimento do Kn-222 (0,00755 h"1)

Xt / { l -e~^ t
J ) » decaimento do Rn-222 durante o tempo de con

tagem

t_ * Tempo de contagem (minuto)

—4
X - Constante de decaimento do Rn-222 (1,26 10 min).

No cálculo do erro associado utilizou-se a expressão 5.

A concentração mínima detectável foi determinada dividin

do-se a atividade minima detectável (Expressão 1) pelo volu

me da amostra.

2.3 - Determinação de Ra-228

O método adotado foi o de coincidência 3-y (secção

1.4.1.2), escolhido devido â simplicidade dos procedimentos ra

dioquxmicos envolvidos e por ter uma sensibilidade maior do

que as usualmente obtidas cm outros métodos.

O sistema empregado na medida de contagem de desin

tegração do Ac-228, foi construído no IRD e é constituído por

uw detector de cintilação de baixo background e geometria ci_

líndrica de Nal(Tl) de 10 cm de diâmetro por 10 cm de ai tu

ra, empregado na detecção de fotons, acoplado a um detector

de partículas beta do tipo proporcional de fluxo gasoso e geo

netria hemisférica de 7,5 cm de diâmetro e janela aluminizadn

de 8 un de espessura. O gás de contagem usado foi a mistura,

901 argônio e 10% metano, a eletrônica utilizada na amplifica

çao, conformação, coincidência temporal e analise de pulso sen-

do de fabricação E.G.G. Ortec, U.S.A. (Figura 6).

A contagem de fundo era obtida pela contagem de uma pia
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queta de aço inoxidável durante 1000 minutos.

A rcprodutibilidade do sistema era testada diariamente

COM una fonte padrão de Mn-54.

Cada amosta era contada durante 1000 minutos. O tempo de

contagem foi otimizado utilizando-se a mesma expressão da sec

ção 2.1.3 correspondendo a um limite mínimo de detecção de

lpCi.

A eficiência de detecção foi determinada através da área

liquida do fotopico combinado das linhas 911 e 967KeVr do ac

tlnio presente numa amostra de referência de Ra-228 montada na

mesma geometria das amostras. A eficiência (E) foi de 41.

A atividade e o erro associado foram calculados através

das expressões (4) e (5). Onde:

Sn « taxa de contagem liquida que é a área obtida após a

subtração da radiação de fundo da área total na Região

dos fotópicos 911 e 967 KeV, dividida pelo tempo de

contagem.

R s o rendimento químico, de terminado através da taxa de

/• contagem do Ba-133, utilizando-se um espectrômetro y.

A concentração mínima detectável foi determinada dividin

do-se a atividade mínima detectável (Expressão 1) pelo volume

da amostrar

2.4 - Preparação da Coluna de TOPO /Silicagel

Inicialmente misturou-se em um becher de 1000 ml os

seguintes reagentes: 25 g de TOPO (HonKko Cnemical), 50ml de

1,3 di. - etil benzol (Fluka Ag, Chew.) e 500 ml de acetona.
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Agitou-se a Mistura ate que todo o TOPO tivesse sido dissolve

do. Adicionou-se 100 9 de s i l i cage l silanisada (70-230 aesh

Merck) e agitou-se a mistura, COM UM agitador Mecânico, até

que a Maior parte da acetona fosse evaporada. Após a evapora

cio de toda a acetona em UM desseeador ã vácuo, adicionou-se

2S0M1 de ácido nítrico 1H e a Mistura fo i aquecida durante

1 hora. Terminada a decantação da Mistura, descartou-se a fa

se líquida, e lavou-se duas vezes a fase sólida COM 100 Ml

de água destilada, levou-se então â estufa para secagea â 70 -

tt°C.

Cerca de 1,50 9 da s i l i cage l impregnada COM TOPO (nas

sa correspondente a altura de 2,5ca de coluna) imersa em Sci^

do nítrico 1 M foi transferida para a coluna de vidro (h »

13 CM e 4 * 1 CM Figura 7). A coluna foi então lavada cosa

50 Ml de ácido nítrico 1M.

Para aumentar o fluxo durante a etapa de percolação da

««ostra, foi conectado ã coluna de vidro ua tupo de polipropi^

leno com 50 CM de conpriMcnto e 0,3 cm de diâmetro. Apôs a

percolação da amostra o tubo era desconectado da coluna.



3 - EXFEPJJgffAL

3.1 - Introdução

dos elesentosBaseado nas propriedades qulaic

interesse, nos nêtodos de análise e nos conceitos teóricos de*

tográf ica (Capitulo 1), be» coao na disponibili^

de equipamentos foi idealizado a seguinte Metodologia de

CatoMM.ni,

EWtfe«TL
ChMW V
»»f TMf •aimotolSO^

* • • _ _ * -
pw

#•_ 1rore

i

âifa

.

Cata*
.r

Figura 8: Fluxograma do Método Idealizado.



O volume da amostra foi fixado em 1 litro com a finalida-

de de evitar a etapa de evaporação quando se trabalha com amos

trás de Sgua, e minimizar o efeito matriz em amostras ambien

tais de um modo geral.

A velocidade de percolação da amostra foi estabelecida em

lOml/min visando a economia de tempo na análise.

A velocidade de eluição foi fixada em 1 ml/min objetivan

do melhorar o efeito cromatogrãfico na separação U/Th, através

da otimização dos parâmetros da coluna sem aumentar demasiada^

mente o tempo de análise.

3.2 - Aplicação da extração cromatográfica utilizando-se

uma coluna TOPO/Silicagel, na concentração e se-

paração de ü e Th.

3.2.1 - Retenção do urânio e tório pela coluna TOPO/Sili-

cagel em meio nítricô 1M.

Para o estudo da retenção do tório e do urânio pela

coluna, utilizou-se 1000ml de uma solução de HNOjlM contendo

lOOnCi de Th-234, 500 <.jg de urânio (como UO2(NO3)2) e 2g de

Al (NO,)«. 911,0. Esta solução foi percolada através da coluna nu

ma vazão lOml/min. Em cada alíquota de 100ml do eluído, de

terminou-se o tório por espectrometria gama e o urânio pelo me

todo fluorimêtrico.

Aproximadamente 3% do tório original foi encontrado na so

lução de alimentação residual, distribuído uniformemente entre
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•s alíquotas. Não foi detectado urânio (limite de detecção « lng

de U), na solução indicando una retenção completa para este ele

•oito. Em vista destes resultados* decidiu-se não aumentar a al̂

tura da coluna, evitando-se assim um aumento do volume necessã:

rio para eluir quantitativamente tõrio e urânio.

3.2.2 - Estudo da eluição de TÔrio e Urânio

3.2.2.1 - Eluição do tõrio em diferentes soluções eluentes

Foram realizadas experiências utilizando-se várias

soluções eluentes para tõrio, tendo em vista os coeficientes de

distribuição de torio em extrações com TOPO encontrados na lite

ratura (74). 0 seguinte procedimento foi adotado nas experiên

cias.

Um volume de 50ml de uma solução de HNO,1M contendo

lOOnCi de Th-234 foi pereolado através da coluna numa vazão

de 1 ml/min. A coluna era lavada com 50 ml de HNO^IM e

100 ml da solução eluente era percolada na mesma vazão. Em ca
í

da 10 ml do eluído foi determinado o torio através da espectro

metria gama em um detector de gemânio intrínseco com ef_i

ciência de 304 em relação a um cristal de Nal(Tl) do mesmo toma

nho.

Desta maneira foram obtidas as curvas de eluição do tõrio

cora H2SO4 O,1M (Figura 9), H2SO4 0,3M (Figura 11) e com a

solução H2C2O4 0.1M + HNO3 0,2M (Figura 10). Na eluição com

HC1 0,5M não se detectou tõrio no eluído, ao contrário do e£

perado baseado nos dados da literatura (75).
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Levando-se em consideração as curvas de eluiçao foi esco

lhido como solução eluente H-SO. 0,3M, devido à um menor vo

lume de eluiçao, bem como â uma menor tendência à formação de

caudas. Apôs a escolha do eluente e fixação do volume de elui

ção em 80 ml foi feito um estudo da eluiçao do urânio.

3.2.2.2 - Eluiçao do urânio com fluoreto de amônio 1M

No estudo da solução eluente para urânio foram

levados em consideração fatores de ordem prática em relação à

coluna tais como: concentração da solução eluente, fluxo, disso

ciação e tendência a formação de bolhas. Escolheu-se portanto

como solução eluente NH^F 1M em detrimento das outras solu

ções que também possuem baixo coeficiente de distribuição para

urânio em TOPO como: H3PO4 (1 a 4M) (74), (NH4)2CO3 0,5M (76).

A obtenção das curvas de eluiçao para urânio deu-se do se

guinte modo:

Um litro de uma solução de HNO3 1M contendo 100 nCi de

Th-234, 500 ug de urânio (como UO2(NO3)2) e de 2g de

A1(NO3)3.9H_0 foi percolada em uma coluna na vazão de lOml/min,

a coluna foi lavada com 50 ml de HNO3 1M, o tório foi eluí^

do com 80 ml de H2SO4 0,3M numa razão de 1 ml/min e a solu

çãq eluente foi coletada de 10 em 10 ml em potes de geometria

especifica. A coluna era lavada com 50 ml de água destilada

e o urânio foi eluldo com 90 ml de uma solução de NH^F 1M

numa vazão de 1 ml/min. A solução eluente era coletada em por

çces de 10 ml em recipientes plásticos.
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Em todas as alíquotas dos eluentes, assim como nas solu

ções de lavagem, determinou-se tôrio por espectrometria gama

e urânio pelo método fluorimêtricô.

Os resultados encontram-se nas figuras (12, 13). Aproxima

damente 95% do urânio foi eluído em Nh.F 1M, cerca de 5%

foi eluido junto com o tõrio. Com a finalidade de diminuir a

eluição do urânio em H-SO, 0,3M, sem diminuir significantemen

te a recuperação química do tõrio, o volume de eluição foi es

tabelecido em 60 ml. Nestas condições foram eluidos 93,6% do

tôrio retido na coluna, correspondendo a uma recuperação quínri

ca de 91%. A presença do urânio, na fase de tõrio, foi- redu-

zida a cerca de 1%.

Cerca de 1% do tõrio, detectado apenas na primeira

quota de 10 ml, foi eluido com NH.F 1M. 0 volume de elui-

ção do urânio em NH^F 1M foi fixado em 80 ml, correspondendo

a uma recuperação química de 98% do urânio inicial.

/ As perdas nas lavagens com HNCK 1M e água, tanto para

urânio quanto para tõrio ficaram em torno de 0,5%.

3.3 - Preparação das Fontes de Tório e Urânio para

Espectrometria alfa.

Os métodos de preparação de fonte foram selecionados

levando-se me cosideração a possibilidade de se aumentar os fa

tores de descontam!nação U/Ih e lh/U, além de critérios de



9000

7000-

56

s
3

I
£ 5000

300O

1000

•2

o
'c

1

8 0 H2S040,3MM

Figura 12: Eluiçio do tõr io e do urânio da coluna

cagel con H2SO4 0,3M



57

CO

o
V
ã 40
u

c
«o

20

20
I
40 60 60 100

NH4F 1M (ml)

Figura 13: Eluição de urânio da coluna TOPO/silicagel

em NH4F 1M.



58

qualidade da fonte tais como uniformidade e densidade super fi_

ciai.

3.3.1 - Preparação da fonte de Tório

O método adotado foi a copreeipitação do tório

com microguantiâades de fluoreto de lantânio. Este procediraen

to introduz mais uma etapa de purificação, já que o ü(VI) não

é quantitativamente coprecipitado com LaF,. 0 método foi apli

cado por Godoy (74) e se assemelha em sua etapa do proposto

por Sill (70), que utiliza hidróxido de cério ou fluoreto de

cério para tal fim. Como são utilizadas microquantidades, 50

ug, que não alteram significativamente a resolução do espec

tro alfa, é possível uma filtraçno direta sobre filtros de mem

brana, onde previamente foi depositado uma camada fina e homo

gênea de LaF~.

No esquema de separação proposto, o tório se en

contrava na solução eluente de ácido sulfurico 0,3M. Esta so

lução era transferida para uma cápsula de evaporação de teflon

/contendo 10 ml de ácido nítrico cone., 3-4 gotas de ácido

fluorldrico cone. e evaporada até fumaças de S03- Adicionava-

se 5 ml de água ao resíduo e transferia-se a solução para um

tubo de centrífuga de polietileno. A cápsula era lavada duas

vezes com porções 'de 5 ml de água e as águas de lavagem eram

também transferidas para o tubo de polietileno. Adicionava-se

2-3 gotas de uma solução de vermelho da iretila, e neutralizava-se a solução

com antõnio cone. Adicionava-se 0,2 ml de HF cone. e 0,1 ml da

solução carreadora de lantânio (0,5 mg de La /ml) deixando-

se a solução descansar durante 30 minutos cem agitação ocasio
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nal em ultras so». Una membrana milipore de 0,ly e de diâme

tro igual a 25 am» era umedecida c colocada no aparelho de fil̂

tração. (Fabricação Sertorius, Modelo SM16306).

Uma solução de substrato de I.antânio (5 mg de La(MO3>3

em 500 ml de HCllMe 40 ml de HF cone.) era agitada vigorosa

•ente e 5 ml desta solução eram filtrados. Após 15 minutos uma

outra porção de 5 ml era filtrada. A solução contendo o tÔrio

era filtrada numa velocidade menor do que 1 gota/s. 0 tubo de

centrifuga era lavado com 5 ml de água e duas alíquotas de 5ml

às etanol 80% em água. A membrana era retirada do sistema de

filtração e colada sobre a superfície de um disco de aço inoxi^

dãvel de 25 mm de diâmetro. A amostra era colocada num desse-

cador ã vácuo para secar.

Experiências realizadas mostraram que os rendimentos de

coprecipitação obtidos por este método são maiores do que 90% •;

para tôrio e menores do que 1% para urânio. A resolução do •

espectro alfa ficou em torno de 70KeV, e um espectro típico ô í

apresentado na Figura 14.

/
3.3.2 - Preparação da Fonte de Urânio

Adotou-se o procedimento descrito por Sachett e co

laboradores (64), no qual o urânio é depositado sobro plaqueta

de aço inoxidável (2,5 cm de diâmetro), revestida com um filme

fino de TOPO (oxido de tri-n-octil-fosfina).

0 filme era composto por TOPO, na proporção em peso de

45%, e Vinnol II 10/60 (acetato cloreto de polivinila, Wacker).

Para o preparo do filme, eram dissolvidos 2,05 g de TOPO em
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6,25 ml de ciclohexanona, adicionava-se lentamente 2,5 g de

Vinnol. Aquecia-se a mistura â 70°C em banho-maria, e, esta

era transferida para un» picnômetro de polietileno. Apôs disten

der uma fina camada do filme- sobre a superfície da água contida

num reservatório, os discos de aço-inoxidável eram recobertos

com esta película.

No método original (64) o urânio era depositado a partir

de 5 ml de ácido nítrico IN em uma célula de acrílico (Figura

15) em cuja base se assentava uma plaqueta coberta com o filme.

A célula foi projetada de tal maneira que a área de deposição

fosse igual a 330 ran . A solução era agitada mecanicamente com

bastão de vidro durante 4 horas a 500 rpm. As plaquetas eram

calcinadas em mufla ã 400°c durante 1 hora, para minimizar a

auto-absorção provocada pela presença do filme.

Corpo «o Cérwla - ACRÍLICO

Antl d l VttfofCo *m

TEFLON 21 * 2 mm

Supor tt 4o omotfro

0,3 mm,« • 29 mm

Boto t* ACRÍLICO

Figura 15: Célula de Deposição.
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3.3.2.1 - Estudo do efeito da densidade superficial do

filme polimerico de TOPO na extração de urâ-

nio.

A fim de aumentar a recuperação química- do urânio

do filme extrator, foi realizada una experiência aumentando-se

• densidade superficial deste, por meio da deposição sucessiva

•de camadas sobre a plaqueta. Um volume de 5 ml de HNO^ 1M con

tendo 1 nCi de U-233 era transferido para a célula de deposi^

çãb, em cuja base se encontrava uma plaqueta coberta com uma ca

mada do filme e a deposição era processada como no método orig:L

nal. A experiência foi repetida com plaquetas recobertas com

2, 3 e 4 camadas do filme. ApÕs a caleinação do disco a recu

peração era determinada através da medida da taxa de contagem

alfa (E * 4,78 e 4,82 MeV) nu» detector de barreira de superf£

cie. Os resultados da tabela 4 mostram um aumento da recupera

ção com o aumento da densidade superficial.

Tabela 4: Efeito da densidade superficial do filme polimerico

/ de TOPO/ na extração do urânio.

N9 de camadas da
Membrana Polimérica

1

2

3

4

Densidade
Superficial
10* (yg/cm2)

2,0

3,3

5,6

7,3

Recuperação
de

urânio (1)

82,9

95,3

97,0

98,7
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Com a finalidade de obter una maior recuperação sen afe

tar ea denasia o tempo de preparação da fonte foi feita uma oj>

ção de recobrir a plaqueta com 3 canadas do filme.

3.2.2.2 - Estudo da extração de tório e urânio pelo filme

polimêrico de TOPO, em meio clorídrico 0,5M

Levando-se em consideração que o filme contendo

TOPO extrai também tõrio quando em meio de Ácido nitrico 1M

(72J e que a solução eluente, NH.F 1M continha parte do tó

rio (sucção 3.2.2.2) foi testado uma modificação no método

original (64) utilizando-se como solução para deposição ácido

clorídrico 0,5M. Este possui' u*. alto coeficiente de distri_

buição para urânio em TOPO e baixo para tório (13). 0 estudo

foi realizado da seguinte maneira: 5 ml de uma solução conten

do 1 nCi de ü-233 e lOnCi de Th-234 em Scido clorídrico Ó,5M

eram transferidos para a célula de deposição contendo a plaque

ta de aço inoxidável recoberta com 3 camadas do filme extrator.

Para a deposição foram empregados tempos de agitação de 33, 60,

.120, 180, 240, 300 minutos. A plaqueta era retirada da cêlu

Ia, lavada com água e calcinada à 400°c durante 2 horas (tem

po necessário para destruir as 3 camadas do filme).

0 • Th-234 era determinado por espectrometria gama em

um detector Ge 30% e o U-233 por espectrometria alfa em

um detector barreira de superfície. A recuperação era calcu-

lada relacionando-se a atividade adicionada e a determinada

na plaqueta.

Os resultados desta esperiência encontram-se na Figura

16.
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Figura 16: Extração de urânio e tório, pelo filme pol:L

merico contendo TOPO, em HC1 0,5M.

Observou-se um aumento na recuperação dos dois elementos

em relação ao tempo de deposição, exceto para um tempo de 300

minutos. Para 300 minutos de deposição, verificou-se um de

créscimo abrupto da recuperação e uma degeneração da resolução

do espectro alfa, causado pelo ataque do ácido clorídrico â

plaqueta de aço inoxidável. Provavelmente, após 240 minutos

existe um maior ataque do ácido ã superfície da plaqueta causa

da pela infiltração da solução através das camadas do filme.



64

Foi estabelecido então, o tempo de 180 minutos de deposição

COM uma recuperação de aproximadamente 88% para urânio e 13% para

tôrio. Diante dos resultados obtidos, a metodologia adotada pa

ra o preparo da fonte de urânio foi a seguinte.

A solução eluente NH^F 1M era transferida para uma cápsula

de teflon (0 » 8 cm), e evaporada à secura era banho-maria. A mate

ria orgânica era destruída através da adição de ácido nltrico con

centrado. Apôs a evaporação do ácido nítricô à secura, adi-

cionava-se 5ml de ácido clorídrico concentrado. A solução era

evaporada, e o resíduo transferido com 5 ml de HC1 0,5M para

a célula de acrílico (figura 15) em cuja base se assentava

uma plagueta coberta com três camadas do filme. A solução era

agitada mecanicamente com bastão de vidro durante 3 horas a

500 rpm. As plaguetas eram calcinadas em mufla a 4009C durante

2 horas. Um espectro típico de urânio de uma amostra é apresen

tado na Figura 17. .

3.4 - Determinação de Rádio-226

/

0 rádio foi concentrado e separado da maioria dos

constituintes da amostra através da coprecipitação com (Pb,Ba)SO4

segundo o seguinte procedimento:

Â solução de alimentação residual adicionava-se gotas

de vermelho de metiIa, 1 ml da solução carreadora de bárío

• (10mg Ba** / ml), 1 ml do carreador de chumbo (10mg Pb++ / ml) e

5 ml do agente mascarante ácido cítricô 1M. 0 pH da solução

era elevado até pH 6-7 através da adição de hidróxido de amô-

nio concentrado. A solução era aquecida até a ebulição, adi-



65

cionava-se com agitação 50ml de ácido sulfúrico 3M e deixava-

se em repouso até o dia seguinte. O precipitado resultante era

constituído basicamente de sulfato de bário, rádio e chumbo.

O sobrenadante era decantado por sucção e o 'precipitado era

transferido para um tubo de centrífuga de 250 ml com a ajuda

de 100 ml de água deionizada. Apôs centrifugação ã 3000 rpm

durante 5 minutos, o sobrenadante era decantado, o precipitado

lavado coro 20 ml de H2SO4 O,1M, centrifugado e a solução des_

cartada. Para a dissolução do precipitado eram adicionados

1,5 g de Titriplex III (EDTA), 15 ml de água deionizada e 7ml

de NaOH 6M. A solução era aquecida até que todo o precipita-

do houvesse dissolvido e transferida para um borbulha dor de vi.

dro, processando-se então a medida pela técnica de emanação

de radônio, segundo procedimento descrito no anexo IV.

3.5 - Determinação de Rádio-228

O procedimento radioquímico ítiliza as etapas inicíL

ais descritas na secção 3.4. ApÕs a medida do Ba-133, para a

determinação do rendimento químico, a solução era transferi-

da para um tubo de centrífuga com ajuda de 10 ml de água, adi

cionava-se gotas de vermelho dê=j»etila e 1 ml da solução de

sulfato de amônio (50%) . O pH era diminuído através da adição

de ácido acético concentrado até pH =4,5. O precipitado re

sultante, basicamente constituído de sulfato de bário e rádio,

era filtrado em uma membrana milipore de 0,45 um, lavado com

água destilada e com 5 ml de etanol 80% em água. 0 filtro era

colado numa plaqueta de aço inoxidável de diâmetro de 50 mm, e

o conjunto colocado num dessecador ã vácuo durante 72 horas.
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Uaa folha âe mylar aluminizada de 8 yra era fixada sobre o fil

tro com um anel de pressão.

A atividade do Ra-228 presente na amostra era determina

da segundo o procedimento descrito na secção 2.3.
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3.6 - Descrição do Método Desenvolvido

Baseado nos dados apresentados nos Itens 3.2 - 3.5*

Estabeleceu-se as condições do método a ser empregado no pros_

seguimento deste trabalho. O método é apresentado no anexo V

e na forma de fluxograma na. Figura 18.

1 Utto <• *• •»•»•

mo w/ft«.u,TM

C*hHM(U,Tk)

ElititSe « * 60 ml

M,S04 O.JM

Clwcfa «Mi

•Oml <• NH4f 1M

0«»oiiC 8» «i» film»
Hit**!** t*
TOPO MCI 0.9M

l*ii«»tt «t U

f •r«ctr»Di*ln« •«

C«fr»«ttiM(i«

cam L«F,

l(»lfp«f t . Tk

Bo(Pb)(Ra)SO4

EOTA

R4-ZZC

4* Ba (Ha) S04

Figura 18» Fluxograma do método desenvolvido.
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3»7 ~ Fator de Descontaminação

3*7*1 - Introdução

Mo caso da análise isotõpica de urânio e tôrlo por

espectrometria alfa» os radionuclídeos Ra-226 e Th-230, da sé

rie de desintegração do U-238 apresentam uma energia de partly

cuia alfa próxima a do U-234. O Po-210 apresenta uma energia

próxima a do U-232 (traçador), que por sua vez apresenta uma

energia próxima à do Th-228 da série de desintegração do Th-

232. Faz-se, portanto, necessário que as fontes para contagem

alfa apresentem-se livres destes interferentes radioativos pos_

sibilitando a analise dos picos nos espectros a obtidos com

detectores barreira de superfície convencionais.

A detertainaçãc de Ra-226 pelo método de emanação 3e

Rn-222 é específica para este radionuclídeo, pois a atividade

a dos seus produtos de decaimento (Rn-222, Po-218 e Po-214)

só é medida depois que o Rn-219 (descendente do Ra-223) e o

Rn-220 (descendente do Ra-2?4) e seus filhos, quando presentes,

/tenham decaído ate alcançar uma atividade desprezível não in

fluenciando na medida.

Na medida do Ac-228, para a determinação do Ra-228, pelo

método de coincidência &-y as transições y utilizadas são

convenientemente selecionadas, de tal modo que outros nuclí-

deos da série de decaimento dos isõtopos de rádio emissores

o-y e 8-y em coincidência, não interfiram na análise.
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3.7.2 - Estudos sobre Fator de Descontaminação Realizados

no presente Trabalho

Levando-se em consideração o explanado acima, fo

ram realizadas experiências visando determinar os fatores de

descontaminação Th/, Th/Ra, Th/Po, U/Th, O/Ra, ü/Po nas

fontes alfas preparadas pelos procedimentos propostos.

As experiências foram realizadas utilizando-se a

mesma metodologia, mas com radionuclídeos diversos, tendo em

vista a energia de desintegração e a disponibilidade de traça

dores. A um litro de ácido nítricô 1M contendo 2g de A1(ND.)3

foram adicionados 100 nCi de Ba-133 e 2nCi de Th-228 e

de ü-233. A solução foi percolaâa através da coluna e pro

cessada como descrito na secção 3.6.

Uma outra solução contendo 2nCi de Po-210, lnCi

de U-233 e 10 nCi de Th-234 foi processada do mesmo mo

do que a anterior. Foram realizadas três experiências com ca

/da tipo de solução e as fontes alfa foram analisadas por es

pectrometria gama (detector Ge30%). Os resultados encon-

tram-se na Tabela 5.
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Tabela 5: Fator de ãescontaminaçao das Fontes Alfa.

2,5.10 2,0.10"

34

10<

No calculo do fator de ãescontaminaçao (Fd) utilizou-se

a seguinte expressão:

onde:

Fd(/B)

Ai

Af

fator de descontaminaçâb do radionuclídeo A em rela

ção ao B

atividade de A adicionada ã solução

atividade de A determinada na fonte de B

rendimento químico do radionuclídeo B

Como explicado,na secção 3.3 as preparações das fontes

Z foram selecionadas de modo a aumentar o fator de separa

ção já obtida na coluna. No caso da separação Th/U o incremen

2 2
to obtido (Fd « 10 * 8.10 ) foi de aproximadamente uma ordem
de grandeza. Entretanto no caso da separação U/Th o incremento-

2 2
(Fd 10 •*• 2,5.10 ) ficou muito aquém, do que se esperava basea

do nos dados de coeficiente de distribuição para tório e ura

nio em meio clorídrico.

Baseado na teoria croma to gráfica (77) seria possível oti^
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•dzar a resolução U/Th e Th/U toroando-se algumas destas

tudes: aumentar o tamanho da coluna, ou otimizar o fluxo de

eluição e de percolação. Os fatores de des contaminação obti

dos permitem, na maioria dos casos, uma análise isotópica de

ambos elementos sem um erro significativo nos resultados. Des_

te modo, nio se julgou necessário dispender maiores esforços

neste sentido. Os fatores de descontaminaçao obtidos foram

superiores à 10 , com exceção do Th/Po. A diferença de 100

KeV entre as enerçias alfa do Po-210 e Th-228 asseguram,via

espectrometria alfa, a eliminação de qualquer eventual interfe

rência do Po-210 na determinação de Th-228.

3.8 - Exatidão e Precisão

Dentre os parâmetros que determinam a qualidade de

um método analítico estão a sua precisão e a sua exatidão. Pa

ra testar tais parâmetros foi feita a análise de lg de um pa

drão de referência de cinza de carvão NBS 1633a. Este padrão

cot»tinha 10,2 + 0,1 yg/g de urânio e 24,7 i 0,3 yg/g de tô

rio. Os isõtopos de Ra, Ra-226 e Ra-228, foram supostos estar

em equilíbrio radioativo com o U-238 e Th-232 respectivamen

te. A amostra foi dissolvida em uma mistura de ácido nítri.

6o e fluorídrico, os traçadores radioativos foram adicionados

e a amostra processada segundo o método descrito na secção 3.6

Figura 18. Os resultados das análises encontram-se na tabela

6.

0 erro da média das três análises da amostra de referên

cia, foi de 3% em relação ao valor esperado de Th c ü. 0 des

vio padrão observado foi de 2% para U e 6% para tório.



Tabela 6: Resultados da Análise da Amostra de Referência NBS 1633a.

RadionuclIdeo
AMOSTRA

1
pCi/1 ± o

AMOSTRA
2

pCi/1 ± o

AMOSTRA
3

pCi/1 ± o

Concentração
média X±sx
pci/l

Concentração
média
ug/q

Valor de
referência

ug/g

U-238

U-234

Th-232

Th-228

Th-230

Ra-228

Ra-226

3,32 ± 0,31 3,26 i 0,25 3,33 1 0,34 3,30 ± 0,04 10,0 ± 0,1 10,2 ± 0,1

3,17 ± 0,21 3,49 i 0,21 2,91 Í 0,28 3,19 • 0,29

2,91 i 0,19 2,78 i 0,18 2,59 ± 0,17 2,76 ± 0,18 25,09± 1,45 24,7 ± 0,3

3,02 i 0,19 3,01 * 0,20 2,92 í 0,19 2,98 + 0,06

3,86 • 0,25 3,64 ± 0,23 3,63 ± 0,24 3,71 + 0,13

2,72 Í 1,11 3,32 + 1,62 3,03 í 1,28 3,02 + 0,28

3,64 + 0,31 4,18 i 0,50 3,78 + 0,31 3,87 ± 0,28

ONDE: X = Valor médio da Concentração

Sx = desvio padrão.

o ~ erro associado



Considerando um equilíbrio radioativo na amostra referên

cia, o erro obtido para análise de Ra-226 foi de 14%. No entan

to, tanto os valores de Ra-226 como os valores de Th-230 obti

dos foram superiores ao valor esperado. Tomando-se como base o

valor do Th-230 tabela 6, e admitindo um equilíbrio Ra-226/

Th-230, em vez de um equilíbrio Ra-226/U-238, este erro reduz-,

-se para 5%. O desvio padrão em relação ao valor médio foi de 7%.

Apesar dos erros associados a cada um dos-valores estar

em torno de 40%, o erro observado para a média dos valores ob

tidos de Ra-228 foi de 9%, .supondo um equilíbrio radioativo

Th-232/Ra-228. As atividades de Th-228 e Ra-228 determinadas,

sugerem um equilíbrio radioativo entre ambos. Tomando-se por ba.

se o equilíbrio radioativo Ra-228/Th-228 obtêra-se como exati

dão da medida de Ra-228 1%. O desvio padrão observado foi de 10%.

3.9 - Aplicação do Método de Análise Seqüencial para a De-

terminação Isotõpica de Urânio, Tório e Radio em Al-

guns Minerais Provenientes do Planalto de Poços

de Caldas

' Foram coletadas as águas minerais das fontes conheci

das da região. As amostras foram coletadas diretamente em gar

rafas de polietileno previamente etiquetadas e foram acidifica

dás com 2 ml de ácido nltrico concentrado/ para evitar perdas

por a*dsorção nas paredes do recipiente (78).

A um litro da amostra adicionava-se 67 ml de ácido ní

tricô concentrado 2g de nitrato de alumínio e 2nCi de Ba-133,

lOnCi de Th-234 e 5pCi do ü-232 (Anexo I, II e III).
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O nitrato de alumínio foi adicionado com a finalidade de evitar

as interferências dos anions fluoretos e fosfatos, comumente

presentes em amostras ambientais. A amostra era percolada na

coluna numa razão de 10ml/min e o processe era conduzido co

no descrito na secção 3.6 e Figura 18.

Os resultados das analises encontram-se nas tabelas

7, 8 e 9.

Tabela 7: Analise das águas minerais de Poços de Caldas

Ponte U-238 ü-234 Bi-228 üh-230 Thr-232 Ra-226 Ra-228

Fraya < 0,06 < 0,08 < 0,08 <0,05 <0,03 <0,50 <1,19

Santana 0,17±0,02 0,25+0,03 < 0,07 <0,04 <0,03 <0,67 <1,94

Cibel < 0,05 < 0,06 < 0,07 <0,04 <0,03 «0,32 <1,16

Manjolinho < 0,06 < 0,08 < 0,07 <0,04 <0,03 <0,49 <1,31

Sinhazinha 0,27*0,04 0,31±0,05 < 0,07 <0,04 <0,03 <0,30 <1,11

dos
Macacos < 0,08 0,10*0,03 < 0,07 <0,04 <0,03 <0,31 <1,16

Colégio
Marista < 0,08 < 0,08 < 0,04 <0,04 <0,02 0,47+0,06 <2,06

dos .
Amores < 0,08 < 0,08 0,10^0,01 <0,04 <0,02 <0,30 <1,65

Boca de
Leão 0,21*0,03 0,19+0,02 <0,04 <0,03 <0,02 <0,34 <1,11

NOTA; As concentrações estão expressas em pCi /1 .

Th-232 k = 0 , 1 1 vg/pCi

ü-238 A e g p = 0,33 pg/pCi
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Tabela 8: Análise das águas minerais de Pocinhos e Anaradas.

Ponte l>-238 U-234 üh-228 Oh-230 Ra-232 Ra-226 Ba-228

Rio
0,19±0,06 0,39±0,07 0,ll±0,01 <0,03 <0,02 <0,03 <0,96

Anorosa 0r31±0f13 0,67+0,18 <0,04 <0r04 <0,02 <0,24 <0,93

0,15±0,04 <0,08 <0,04 <0,04 <0,02 <0,29 <2#46

lr13l0f09 l,13±0,08 <0,04 <0f03 <0,02 <0,27 <1,12

Serra âo

Caracol 0r58±0,05 l,45±0r10 0f27±0,02 0,13Í0,01 <0,02 <0,65 <2,40

MOTA: As concentrações estão expressas em pCi/1.



Tabela 9: Análise das águas minerais de Águas da Prata.

Fonte U-238 U-234 Th-228 Th-230 Th-232 Ra-226 Ra-228

Vilela

Prata Nova

Prata
Radioativa

Prata
Antiga

Latina

do Padre

Paiol

do Boi

Vitória

Frente ao
Banespa

0,25 + 0,05 0,42±0,05 0,28 ± 0 , 0 2

0,52 Í 0,05 4,80±0,50 0,49 ± 0,01

0 , 3 4 + 0 , 0 4 0,59 ±0,06 <0,08

0,27 i 0,03 1,86 ±0,08 0,14 ± 0,04

0,16 i 0,04 0,47 ±0,06 <0,06

•• <0,08 <0,08 <0,05

0,09 Í 0,04 1,69*0,11 <0,06

<0,06 <0,08 <0,09

0,11 t o,O2 0,64 + 0,05 0 ,11*0 ,01

0,28 * 0,07 3,81 ±0,27 <0,04

<0,05 <0,03 63,74 ± 3,55 <3,96

0,16 ± 0,0ã <0.03 9.18 ± 0.61 10.41*0,93

<0,05

<0,05

<0,05

<0,03

<0,05

<0,04

<0,04

<0,03

<0,03 1,15 * 0,13 <1,83

<0,03 5,24 * 0,35

<0,03 <0,30

<0,02 <0,41

<0,03 <0,31

<0,03 <0,76

<0,03 0,61 * 0,09

l,17±O,38

<0,97

<0,98

<1,24

<2,29

<l,30

a>

<0,02 2,80 ± 0,20 1,92*0,30

NOTA : A S concentrações estão expressas era pCi/1.
t
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A recuperação química média, das 24 amostras de águas mi

nerais analisadas, foi de 70% para urânio e tõrio e 80% para

rádio. A recuperação química máxima foi de 87% para tõrio e

86% para urânio. Tais valores são compatíveis com os valores

esperados tomando-se como base:

i) Th m 91% (separação na coluna)x 90 (microprecipitação) «

, 82%

ii) ü = 98% (separação na coluna) x 80% (deposição) = 86%.

Os desvios observados em relação a estes valores são cre

ditados a fatores tais como: perdas durante as sucessivas e»ta

pas, em particular as de.evaporação, e efeito matriz.

Com poucas exceções, as concentrações de urânio e tório

são pouco significativas. Entretanto, em algumas amostras con

centrações de U-234 de até 4,8 pCi/1 em contraste com oegue

nas concentrações de U-238 foram encontradas. Das 24 amoss

trás analisadas, 16 delas continham uma concentração de ur~nio

acima da concentração mínima detectável. Em apenas uma foi en

contrada uma razão de atividade U-234/U-238 menor do que a

/unidade (fonte Samaritana), em três fontes (São José, Sinha

zinha e Boca de Leão) a razão de atividade U-234/U-238 era

igual a unidade e nas demais doze fontes a razão de atividade

U-234/U-238 determinada foi maior que a unidade.A maior con

centração de U-234 em relação a U-238 pode :;er explicada atra

vés dos mecanismos expostos anteriormente.

Nas águas em que foram detectadas Ra-226 e Ra-228, a ra

zão de atividade Ra-228/Ra-226 foi menor ou igual a unidade.

As colocações anteriores em relação â maior mobilidade do Ura
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nio, a maior meia vida do Ra-226 em relação ao Ra-228 ou mesmo

á aaior concentração de urânio na rocha matriz podem explicar

tal fato.

Embora tenha sido feita uma única amostragem, os valores

podem ser considerados significativos já que, estudos da ativi

dade de i só topos de rádio em águas subterrâneas, ao longo de vá

•rios anos, mostraram uma variação de apenas 21% (3).

Dos trabalhos realizados anteriormente analisando-se râ

dio em águas minerais de Poços de Caldas, e dentro das fontes

comuns, apenas a fonte do Vilela pode ter os seus valores de

concentração comparados ,por ser a única que tem valores acima da

concentração mínima detectável nos três trabalhos (Hainberger

et alli (2) laboratório do complexo industrial de Poços de

Caldas (79). Os valores do laboratório do complexo industrial

de Poços de Caldas da Nuclebrás (79) concordaram com o valor

encontrado dentro da margem de 20%.

De posse de dados tais como, a quantidade de água de ca

da fonte consumida pela população de Ãguas de Prata, poderia

/ser feito um cálculo de dose 3 o risco associado â *ngestão da

quelas águas.
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4 - CONCLUSÃO

1. O método desenvolvido é apropriado para a determinação de

isõtopos de ü, Th e Ra em amostras ambientais com preci^

são e exatidão consideradas adequadas.

2. As concentrações mínimas detectãveis determinadas através

do método, são compatíveis com aquelas determinadas nos me

todos analíticos normalmente utilizados em análise de amos_

trás ambientais.

3. A utilização de uma única preparação da amostra para análi^

se de U, Th e Ra implica em economia de tempo e menor

consumo de reagentes. '

4. 0 fato de se utilizar separação em coluna, possibilita a

análise de um maior número de amostras simultaneamente.

5. As águas minerais da região do Planalto de Poços de Caldas

têm uma baixa concentração de radionuclídeos, apesar de ser

uma região de alta radiação natural.

6. Na região de Ãguas da Prata três fontes (Vilela, Prata-Nova,

Prata-Antiga) apresentavam 'uma concentração de rádio acima

da concentração máxima permissível recomendada pela EPA pa

• ra Ejuas potáveis.

7. Como as ãguas da fonte Prata-Nova são comercializadas engar

rafadas, tanto em recipientes de vidro como em recipientes

de plástico, é sugerida uma análise da concentração de Rã

dio visando determinar os riscos de saúde associados â in-

gestão destas ãguas apôs seu engarrafamento.
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8. Um estudo complementar, visando a extensão do método à aná_

lise de Pb-210, análise de outros tipos de amostra e a reu

tilizaçao da coluna, poderá ampliar a utilização do método

e baratear o custo da análise.



Espectrômatro Alfa

ORTEC-576

ADC

ORTEC-800

•

Multfconal

ORTEC-7050

Computador

Digital LS111/23

Fig.4 : Diagrama «m Bloco do Sistema Eletrônico Utilizodo na Eipectromttrio Alfa



CÂMARA ESCURA

HH

6ARRAFA DE LUCAS

FOTOMULTPUCA00RA

PRE
AMPUFIC.

AMPUF. SCALER TIMER

IIOOV

Dumcrt» mofei» 63*3 v 9T

I.RD. M**o PF(d

ELSCWT MoM» CAV N 2

Seatar ELSCINT MedMe 5TP N §4
Tm»» 8RASELE Med^o SE-12-72
Font» *• AHo T « I M 0 ELSCMT MCKMO

F íg .5 : DIAGRAMA DE BLOCO DO SISTEMA DE
MEDIDA DE " # R o



Ottotor ««Nairn)

1O« 10 em

Suporta «a amestra

Pri -
amptificodor

SINAL- 9.

ALTA

TENSÃO

Ampllficador

Mscriminotfor

Amplificodor

L
Linha

dt
Rttardo

Unoor Oof*
MuMleomil

NHcrepraetorç
dor 296 K

Fig. 6 : Oiograma «m bloco do sistema de coincidência/3



Fig. 7 ; Coluno de Vidro



ELRPSED TIVE=
MflRK CHflNNEL=
FULL SCfLE=

68880<RT)
2<cm>

Th-232

PRESET TO G0=
C0UNTS= 8

ÍV SEGMENT* 5

Th-230

fiRE! .
ROI=1 U85-I

Th-228
RQ-224

81 82 83 84 86 87 88 89 18

Fig. 14: Espectro de Tório - Podrão de referencio NBS 1633o.



M

CO

U I

CO

II
1 1

ii

CM

<M

i
ro
OJ

1 I I 1 1 I I I

o
o
£L
o
•o
0*

o
O
<
I

o
o»

c
o

5
c

u

Lü



8?

ANEXO I

UTILIZAÇÃO DE U-232 COHO TRACADOR PARA URÂNIO

Utilizou-se o isõtopo artificial 0-232 cujas energias de

decaimento alfa (5,26 e 5,32 MeV) são distintas das dos isõto

*pos de urânio natural

A solução padrão de U-232 foi fornecida pelo Departamen

to de Metrologia - IRD/CNBK >̂»*-1r̂  a partir da diluição de

um padrão fornecido pela Agência Internacional de Energia Ato

mica (IAEA). Considerando-se que devido ao decaimento do U-232

são gerados Th-228 e descendentes radioativos, novas purifi

cações e calibraçoes foram necessárias, adotando-se o seguinte

procedimento.

A um tubo de centrifuga de forma cônica, com capacidade

para 50 ml de solução, eram adicionados 40 ml de uma solução

de HJSOJ O,1N, eram transferidos da solução padrão de U-232

cerca de 440 pCi (16,3 Bq) e acrescentados 1 ml de uma solu

çao de BaCl2 (10 mg de Ba /ml). Esta solução era centrifuga

da durante 10 minutos fi 2000 rpm.

Para a calibraçao da solução de U-232 purificado eram

preparadas três fontes através da deposição em membrana poliroé

.rica contendo oxido de tri-n-octil-fosfina (TOPO) de 0,5ml de£

ta solução e 1 ml de uma solução padrão de U-233 em HNO3 1M,

atividade específica de 5pCi/rol fornecida pelo Departamento de

Metrologia/IRD/CNEN, produzida e calibrada pela Agência Inter
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nacional de Energia Atônica (IAEA).

A ativiâaâe especifica do U-233 na solução purificada

era determinada por espectrometria alfa, no sistema de detec

ção descrito na secçio 2.1.1 a partir da média das medidas

das 3 fontes.

Para uso do traçador em ocasiões diversas, era necessá

rio uma agitação vigorosa para ressuspenâer o precipitado de

sulfato de bário e centrifugação durante 5 minutos a 2000 rpm,

a fim de remover os descendentes radioativos do ü-232 (80).



ANEXO II

UTILIZAÇÃO DE Th-234 COMO TRAÇADOR PARA TCRIO

Para o estudo de retenção e eluição do tõrio pela coluna,

assim como para a determinação da recuperação química das anos

trás, utilizou-se como traçador radioativo o Th-234 preparado

pelo método de separação cromatogrãfica em uma coluna de alumí

na (Al2O3) e posterior purificação por extração em Alanina-336

seguida de separação em uma resina trocadora aniõnica (81).

O Th-234 era isolado de uma solução de nitrato de urani

Ia em HF 0,3M percolada numa coluna de diâmetro interno de 6mm

contendo 2ml de alumina. Apôs a lavagem da coluna cora KF O,1M

o tõrio, retido na alumina, era removido por tratamento com

HNO3 1M ã quente.

A solução era levada à secura, retomada com 2ml de HNO3

8M e transferida para um funil de separação contendo 10ml de

Alamina-336 em xileno e 10ml de nitrato de alumínio ãcido-defí

ciente. 0 funil era agitado durante 5 minutos e a fase aquosa

/descartada. Apôs a lavagem da fase orgânica com 5ml de nitrato

de alumínio ãcido-deficiente, o tõrio era reextraldo com 10ml

de HCl 7M.

A fim de garantir a pureza radioquímica do traçador, a

solução era ainda percolada numa coluna contendo resina troca

dora Dowex 1 X 8 (na forma clorídrica, pré-tratada com HCl 7M).

O urânio ô fixado na resina e o tõrio passa com a solução de

alimentação. Levava-se a resina com HCl 7M. As soluções eram

combinadas, levadas â secura e o resíduo retomado com HNO3 1M.

A pureza do radionuclldeo era verificada por espectrome-
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tria alfa.

O nitrato de uranila era estocado para uso posterior .Após

m tempo suficiente para o crescimento do Th-234 nas insufî

dente para um crescimento significativo do .Th-230, a solução

era usada para separar outra vez o Th-234.

A recuperação química era determinada medindo-se a taxa

de contagem da amostra já montada para espectrometria alfa, de

três fontes padrões contendo massa conhecida do traçador goteja

das diretamente sobre um filtro, que estava colado sobre um

disco de aço inoxidável, na mesma geometria da amostra.

Amostra e padrão eram contados em um detector de germãnio

intrínseco com eficiência de 30% e as taxas de contagem dos pi

cos característicos do Th-234 (63 e 92 KeV) da amostra eram

diretamente relacionados com a média das taxas de contagem des

tes picos nos padrões.



ANEXO III

UTILIZAÇÃO DC BA-133 COMO TRAÇADOR PARA RADIO

Tendo em vista • impossibilidade de se usar um traçador

isotópico, foi utilizado Ba-133 como traçador radioativo para

rádio.

foram feitas experiências para testar a eficiência do bá

rio como traçador para radio seguindo-se o procedimento descri,

to na Seção 3.4 e 3.5 usando-se padrões de Ba-133 e Ra-228

fornecidos pela divisão de metrologia IRD/CNEN, gotejados em 1

litro de água destilada. As amostras foram processadas, e mon

tadas em plaquetas de aço inoxidável. Apôs o equilíbrio Ac-

228/Ra-228 as taxas de contagem gama dos picos característicos

do Ba-133 (302 e 356Kè\^e do Ac-228 (911 e 969KèV) foram medi

das em um detector gerraánio intrínseco 30% e foram comparadas

com a atividade do padrão adicionado. Os resultados encontram-

se na tabela 10 e evidenciam uma boa correlação entre as recu-

perações dos sulfatos de bário e radio*

Tabela 10: correlação entre a Recuperação dos Sulfatos de
rádio e bário.

Solução
Recuperação

de
Ba-133 ; (%)

Recuperação
de

Ra-228 (t)

Ba-133

Ra-228

1

2

3

4

102 í 4

99 ± 5

101 Í 9

95 í 7

95 í

93 í

95 t

97 ±

5

6

6

4

1,07 1 0,06

1,06 í 0,09

1,06 í 0,12

0,98 t 0,08
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ANEXO I V

EMANAÇÃO DE RADÔNIO

(ft) A fim de eliminar o radônio jã prê-formado na solução con

tida no borbulhador(Figura 19), abre-se as torneiras 3 e 4

(Figura ID) e borbulha-se gás hél io , através desse solu

ção durante cerca de 20 minutos.

(b) Fecham-se> as torneiras e anota-se a hora e o dia. Armazena-
222se a solução para crescimento do Rn por um período ntf

nimo correspondente a, pelo menos, duas meias-vidas (- 8

dias) .

(c) No fim do período de armazenamento, adapta-se o borbulhador

• e a célula de cintilação no sistema de emanação (Figura 19) .

(d) Liga-se a bomba de vácuo. Abre-se a torneira 2 por um mi

nu to, fecha-se e verifica-se pelo manômetro, se há vazamen

.to no sistema de vácuo. Não havendo, abrem-se as tornei-

ras 1 e 2 (Figura 19) e evacua-se o sistema por cerca de

3 minutos. Fecha-se a torneira 2. Desliga-se a bomba de

vácuo.

(e) Abre-se gradualmente a torneira 3 (saída do borbulhador):

Anota-se a hora e o dia em que foi aberta. É o final do

crescimento e o iníc io da emanação. Quando não houver mais

borbulhamento s ignif icativo, fecha-se a torneira.

(£) Ajusta-se a pressão de hélio de modo que ela fique l igeira

mente superior £ pressão atmosférica.
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(g) Conecta-se o tubo de gãs â entrada do borbulhador e gradu

almente abre-se a torneira 4 até que, quando totalmente

aberta não haja borbulhanento significativo.

(h) Abre-se a torneira 3 lentamente, de tal maneira, que o tem

po necessário para se completar a emanação seja de 15 a 20

• minutos.

(i) No fim da emanação, quando o vácuo não for mais eficaz, au

menta-se gradualmente a pressão do hélio até o sistema a-

tingir a présslo atmosférica. Neste ponto, fecha-se a tor

neira 1 e anota-se a hora e o dia. Este é o início do de

222
caimento do Rn e o crescimento de seus filhos de meia

vida curta. Fécham-se as torneiras 4 e 3 e interrompe-se

o fluxo de gãs.

(j) Guarda-se a célula de cintilação por, pelo menos, 4 horas

para garantir que seja atingido o equilíbrio entre o radô

nio e seus descendentes.

(k) Mede-se a taxa de contagem e procede-se ao cálculo da

/ vidade do rádio. *
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Fig.19- APARELHO DE EMANAÇÃO DE RADÔNIO
COM A CÉLULA DE CINTILAÇAO



ANEXO V

MÉTODO SEQÜENCIAL DA ANÁLISE PARA A DETERMINAÇÃO DE

U-238, 0-234, Th-232, Th-230r Th-228, Ra-226E Ra-228

A um litro de anostra acidifiçada COB HNOJ ate a concentra

* çao de 1M, são adicionados os traçadores Th-234, ü-232 e Ba-133.

Após a lavagem da coluna (de 2r5cm de altura, preparada

contorne descrito em 2.4), a amostra e percolada numa velocida

de de 10ml/min, e a coluna ê lavada com 50ml de HNO3 IN.

A solução de lavagem é combinada com a solução de alimenta

ção residual e, preparada para a determinação de Ra-226 e

Ra-228 como descrito nas secções 3.4 e 3.5.

O tório, que se encontra retido na coluna, e eluído com

60ml de H2SO4 0,3M (ve
 s 1 ml/min). A solução eluente é trans

ferida para uma cápsula de evaporação de teflon e o sulfato é

evaporado (secção 3.3.1). Apôs a adição da solução carreadora

de lantânio, o tório é coprecipitado com LaF^, a solução é fil.

trada e o filtro colado na superfície de um disco de aço inoxi^

dável, guando então, é levado para a determinação através da

espectrometria alfa.

A coluna, que ainda retém o urânio, é lavada com 50ml de

água destilada. O urânio é eluído com 80ml de NH^F 1M, numa ve

locidade de lml/min. A solução eluente é transferida para uma

. e&psula de teflon, e evaporada ã secura em banho maria (secção

3.2,2.2). A fonte para a espectrometria alfa é preparada, atra

vis da extração do urânio pelo TOPO contido numa membrana poli,

mérica (secção 3.3.2).
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