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Como parte de um estudo da bioacumulação de radlonuclldeoe

por animais e plantas- dó Morro do Ferro, região de Poços de Cal-

das, MG, foi estudada a determinação de baixos teores de tório em

«•ostras ambientais, por traços de fissão, COBO alternativa para a

espectroscopia alfa.

Coao a regiio apresenta altas atividades de 3'*Ra. filho do
393Th, a bioacumulação daquele nuclldeo gera a a aTh em amostras»

não relacionado a bioacumulação de Th, nas sim de Ra.

Amostras preparadas para a espectroscopia alfa, contendo ati-

vidades altas de a28Th. qus comprometiam a determinação de a a 2Th

serviran de base para o trabalho.

Foi desenvolvido método "via seca" para a determinação de Th,

irradiando no coração do reator de pesquisa IEA-R1 (IPSN/SP), pe-

daços de filtros de membrana contendo LaFs(Th) em contacto com de-

tectoree de Makrofol". Os traços de fissão ds 2 3 2Th com neu-

trons rápidos são registrados, e os detectores são revelados em

NaOH 6H.

Os detectores revelados são avaliados por microscopla óptica,

contando-se um certo número de campos, sob aumentos de 250 ou de

500 vezes, pois a distribuição do Th nos filtros, sssim como a dos

traços de fissão na superfície dos dstectores é homogênea.



Para acuas ou solucOea em atrai, foi desenvolvido método sim-

plificado, que inclue a separação de U(VI), de seio clorídrico,

por extração cromatoftráfica es colunas semi-mlcro. contendo

SiOa/TOPO/TBP. Volumes de 500 si de amostra de acuas do Morro do

Ferro foras utilizados, sendo possível determinar facilmente con-

centraçOea de 0,01 a 0,5 ppb.

Amostras analisadas no "Environmental Medical Center", da "New

York University" mostraram boa concordância com os resultados para

animais americanos, em qualquer concentração, e do Morro do Ferro

para cerca d« 1 ̂ig de Th por filtro. Ossos de bois do Morro do

Ferro com baixos conteúdos de Th (150 a 500 ng por filtro), deter-

minados por traços de fissão, forneceram resultados mais altos por

eapectroscopia alfa, provavelmente devido à interferência de

22STh.



Abstract

/

As a segMnt of a research programme on the study of

bioaccumulation of radionuclides, in animais and vegetables fro»

Morro do Ferro. Poços de Caldas, HG, a fission track Method for

the determination of low levels of thorium in environmental

samples was developed as an alternative for alpha spectroscopy.

The region of Morro do Perro presents high levels of Z2eRa

doughter of 233Th. The inherent bioaccumulation produces 22«Th

in samples, not related to the thorium, but to the radium

bioaccunuiation itself.

The study was carried out in early alfha spectroscopy

samples, containing high levels of 22sTh activity, which makes

difficult the 232Th determination.

A "dry way" method for thorium evaluation was developed.

Pieces of membrane filters, containing LaFa(Th), coupled to

Makrofol detectors, were irradiated in the core of a research

reactor. IEA-R1 (IPEN).

The 232Th fission tracks with fast neutrons were impressed

and the detectors etched in NaOH 6M.

The etched detectors were evaluated by optical microscopy

with an enlarging factor of 250 or 500.

Since both spreadings of thorium in the filters and of the

flpaon tracks in the detectors surfaces are homogeneous, the
*

overall counting is derived from a statistical sampling.



For «mter In eolutlone a «ore simplified technique was

studied, comprising the segregation of U(VI) fro» hydrochloric

medium, by chromatographic extraction in half-micro colunas,

containing SiOa/TOPO/TBP.

A concentration range from 0,01 to 0,5 ppb was easily

determined in 500 ml water samples from Morro do Ferro.

An intercomperision program with the Environmental Medical

Center of the New York University was performed in animal species

from USA and Morro do Ferro. The results showed good accordance

to the american samples In full concentration range and to the

Morro do Ferro species in concentration values up to 1 yug of

thorium per filter.

Bones, from Morro do Ferro, containing low levels of Th (150

to 500 ng per filter) were analysed by fission tracking and

compared to alpha spectroscopy. The results by fission tracking

were proved to be higher probably due to the 228Th interference.
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Capitulo 1

Introdução

1.1. Tôrio no seio ambiente e em aérea vivoa

1.1.1. Meio ambiente

O elemento tório foi descoberto em 1828, por Berzeliua.

O teor médio encontrado na croata terrestre 6 de 10 a

CO ppm (1). £ mala facilmente encontrado em rochaa ácidae do

que nas alcalinae, por exemplo, o teor médio nos grani tos é de

12 ppm comparado com 5 ppm nas dunitas. Na hidrosfera os va-

lores flutuam entre 10 ppb e 10~3 ppb (2).

Os minerais de tório geralmente são encontrados em rochas

igneas, pegmaticas, veios e placeres (depósitos detriticos de-

rivados de rochas).

A grande maioria dos minerais contendo tório, é resistente

aos fenômenos naturais, n&o havendo, então redepoeiçao nem con-

centração deste elemento em minerais secundários (2).

Os principais minerais que contêm tório são a monazita

(3-9% de ThOa), torita (80% de ThOa) e torianita (70-80% de

ThOa), sendo a monazita a principal fonte de produção de tório,

jé que a torita e a torianita são raramente encontradas. Os

minerais mais importantes e sua composição química são apresen-

tados na tabela 1.1 (3).



Tabela 1.1. Principais minerals de tôrio (3).

None Composição X ThOa

Monazita

Torita e gutonita

Torogumita

Torianita

Queralita

Pilbarita

Esginita

Fergusonita

(Th,Ce,Y,La)PO

ThSiO«

ThOa

(Th,Ca,Ce)(POt,SiO*)

ThOa.UOa.PbOa.2SiOa.4H20

(Th,Ce,Ca,Fe)(Ti,Nb)20e

(Th,Y,Er,Ce,U)(Nb,Ta,Ti)O«

10-30

81,5

24-58

70-80

30

31

17

5

Rochas da crosta terrestre contem tório e urânio em quan-

tidades variáveis, como mostra a tabela 1.2 (4). A taxa Th/U.

entretando, mantêm-se na faixa 3-4.

Tabela 1.2. Teores de Th e U em rochas magmáticas (4).

Rocha XSiOa U(ppm) Th(ppm) Th/U

Granito 72,1

Quartzo monazltico 69,2

Granodiorito 66,9

Gabro 48,4

Periodotito 43,5

4.7

4 ,0

2 ,6

0 ,9

0 ,1

20

16

9 ,3

2,7

0,4

4 ,2

4 ,0

3 , 6

3 ,0

4 ,0



a

Os teores de tôrio encontrados em águas elo bastante bai-

xos.

Para a água do mar,temos COMO teor nédio 0,05 ppb de t6-

rio(5).

Existem trabalhos realizados em águas próximas ás jazidas

de tório, como por exemplo as águas analisadas em poços perfu-

rados no "Morro do Ferro", Poços de Caldas, Minas Gerais. Os

trabalhos utilizam-se de diferentes métodos de análise e chegam

a resultados parecidos (5,6,7). Os valores apresentados para

as águas de superfície vão de 0,05 ã 0,3 ppb, enquanto nas

águas dos poços de perfuração os valores vão de 0,15 até 9 ppb,

como era de se esperar, são valores mais altos do que os de

águas de superfície, já que estão em contacto direto com o seio

da mina e fenômenos de adsorção e coprecipitação com sedimentos

não são tão importantes(5,6).

1.1.2. Seres vivos

Poucas pesquisas existem a respeito da quantidade e distri-

buição do tório no homem. Sabe-se porém que os valores variam

de <0,l a 72 ng/g, em cinzas de ossos e que os maiores valores

são em pessoas com mais idade e com exposição ocupacional (8).

De acordo com Stover (9), que desenvolveu pesquisas em

animais (cachorro), o modelo seguinte é sugerido para o metabo-

lismo do tório:70% do tório fica localizado nos ossos, com uma

meia vida biológica de 8000 dias; 4% é transferido para o fíga-

do, onde fica retido com meia vida biológica de 700 dias; 16% é

distribuído uniformemente por todos os órgãos e tecidos, con



us ia vida biológica de 700 dias e os outros 10% são excre-

tados, com meia vida biológica de 0,5 dia (9).

1.2. Projeto Morro do Ferro

Em 1962, três grandes anomalias radioativas do planalto de

Poços de Caldas foram descritas por Frayha (10): o depósito de

minério de tório e eltnentos da terras raras do Morro do Ferro,

o Morro de Taquari e o Campo do Cercado, onde existe a primeira

mina e usina de urânio em operação no pais.

Segundo Frayha, o urânio encontra-se, na região, geralmen-

te associado a minérios de zircõnio, enquanto o tório ocorre

junto a óxidos de ferro e manganês (10).

0 planalto de Poços de Caldas apresenta-se como uma cal-

deira aproximadamente circular, com cerca de 35 Km de diâmetro

e cobrindo uma área de 1000 Km2. As montanhas circundantes

alcançam altitudes de 1600-1800 m acima do nivel do mar, ao

passo que a base é formada por morros e vales ondulantea, cujas

altitudes variam de 900-1540 m (11).

0 Morro do Ferro se localiza aproximadamente no centro do

planalto de Poços de Caldas, em Minas Gerais, a cerca de 20 KJT.

ao sul da cidade do mesmo nome. Foi o local que apresentou os

maiores níveis de radiação externa após levantamento aero cin-

tilométrico da região. Foram feitos levantamentos radiométri-

cos "in situ", coleta e análise de amostras superficiais que

permitiram delimitar a anomalia radioativa e verificar que a

presença de tório e seus descendentes, associados a terras ra-

ras, eram responsáveis pela radioatividade observada (11).



O Minério de sais alto teor apresenta concentração média de IX

de ThOa e de até 4% de óxidos de terras raras, enquanto o urâ-

nio é nenoa abundante (<1000 ng/g) (11).

Fujimori concluiu que a forma geoqulmlca do tôrio, predo-

minante na jazida é amorfa e adsorvida nos ôxldos e/ou hidróxi-

dos de ferre e de alumínio e nos minerais argilosos abundantes.

Um extenso levantamento radiométricô efetuado por Rosen e

Cullen em 1964, identificou as principais áreas brasileiras de

elevada radioatividade natural. Estes pesquisadores sugeriram

a possível utilização destas regiões como laboratórios naturaxs

para investigar os efeitos biológicos induzidos por baixas ta-

xas de dose de radiação nos seres vivos. Em conseqüência, um

amplo programa de pesquisa foi iniciado congregando o Instituto

de Fieica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janei-

ro, o Departamento de Química da mesma Universidade, o Institu-

to de 3iof isica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o

Institute of Environmental Medicine, da New York

University (11).

As regiões estudadas foram Guarapari e Meaipe, no Espirito

Santo, Araxa e Poços de Caldas, em Minas Gerais.

No Morro do Ferro, os estudos iniciais visavam caracteri-

zar a fonte, taxas de dose externa de radiação, concentração de

radionuclideos naturais em solos e águas. Posteriormente fo-

ram estudadas as transferências de radionucl ideos para plantas

e animais, as doses de radiação e os possíveis efeitos biológi-

cos em seres vivos.

Na figura 1.1 (11) pode ser observado diversos depósitos

de minérios encontrados no planalto de Poços de Caldas.
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Figura 1.1. Depósitos de minérios, no planalto de Poços de Cal-

das (11).

Em 1979, uma nova oportunidade de investigações na regiio

de Poços de Caldas, surgiu com a proposta do professor Eisen-

bud, da New York University, de utilizar a Jazida de minério de

tório do Morro do Ferro como um modelo de repositórios geológi-

cos de rejeitos radioativos com alta atividade de produtos de

fissão e de plutõnlo. Após algumas centenas de anos, a maior

parte dos radionuclldeos presentes em tais resíduos. Já decaiu,

restando o 12OPu com maior atividade e risco potencial para o

homem- devido a sua meia vida de 25000 anos (11).



O Morro do Ferre poderia aer usado como um análogo natural des-

ses repositórios, devido, ao comportamento químico similar, no

meio ambiente, do tório IV e do plutônio IV. A investigação

da mobilização e lixiviação do tório, do depósito, por água de

chuva e sua remoção por erosão poderia fornecer as informações

necessárias para prever o comportamento do plutônio contido nos

rejeitos.

Surgiu, então, o "Projeto Morro do Ferro", que reúne New

York University e Stanford University, nos Estados Unidos, De-

partamentos de Física e de Química da P.U.C., Rio de Janeiro,

Instituto Astronômico e Geofisico da USP, São Paulo e Instituto

de Biofísica, ia UFRJ. A Comissão Nacional de Energia Nuclear

(CNEN) e U. S. Department of Energy forneceram suporte finan-

ceiro para a realização das pesquisas.

Os trabalhos foram solicitados aos laboratórios procu-

rando-se manter a linha de trabalho dos pesquisadores responsá-

veis.

A coordenadoria central fixou-se em Nova York sob a res-

ponsabilidade do pesquisador M. Eisenbud, da New York Univer-

sity. No Brasil ficou responsável pela coordenação o prof. E.

Penna Franca, do Instituto de Biofísica, da UFRJ.

Na tabela 1.3 pode ser observado um resumo das linhas de

pesquisa com os respectivos coordenadores.
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Tabela 1.3. Pesquisas realizadas no "Morro do Ferro'

Local Pesquisadores Trabalho Referência

NYU

M.Eiaenbud

W. Ley

P.Linsalata

Th em sedimentos 12-13-14

Th em materiais biológicos 15

Hidrogeologia 16

Transporte de Th da jazida 17-18-19-20

IB/UFRJ/ E.P.Franca

Brasil

Th em sedimentos 12

Th em materiais biológicos 15-21-22

Hidrogeologia 16-23

Transporte de Th da jazida 18-19-20

N.Miekeley

IQ/PUC/

RJ/Brasil

Geoquimica das rochas

Eepectroscopia alf?.:

(J23S . 23B . 234 , T h 2 3 2 • 2 2 B

Complexos orgânicos de Th

em águas e sedimentos 24

J.A.Medeiros Composição química das águas 6-25

U e Th em águas por traços

de fissão. 5

NYU = Universidade de Nova York

IB/UFRJ = Instituto de Biofísica da Universidade Federal do RJ.

IQ/PUC = Instituto de Química da Pontifícia Universidade Católica.
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1.3. Trabalho de Nova York

0 trabalho tem por objetivo principal estudar as "Vias de

Transporte do tório, urânio, elementos das terras raras,

rádio-228 e rádio-226 do solo para plantas e animais de fazen-

da" (26).

0 local foi escolhido devido a grande concentração natural

destes elementos no solo (5 a 20 vezes maior do que nos solos

dos Estados Unidos).

Inicialmente o trabalho foi centralizado em fazendas

abrangidas pelo sistema aquático do Morro do Ferro, incluindo

águas pluviais, fluviais e subterrâneas, levando-se em conta

também a utilização paralela em processos irrigatórios e de

abastecimento domésticos (26).

A figura 1.2 mostra o posicionamento das fazendas.

Figura 1.2. Localização das fazendas, no plato de Poços de Cal-

das (26).
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Paralelamente, para fins comparativos» foi realizado um

programa secundário, em menor escala, em Nova York. Neste es-

tudo foi priorizada a determinação dos elementos nos tecidos de

gado, pastagens e alimentos vegetais (26).

Trabalhos já foram feitos de análise fecal dos residentes

das fazendas (27), para estimar valores anuais de injestão de

ieótopos de tório e lantanideos leves, os resultados encon-

tram-se entre 3-5 mg/ano para o tório.

Uma análise semelhante foi feita em residentes de Nova

York e foi encontrado um valor de 0,2 mg/ano.

A diferença entre os valores encontrados deve-se ao fato

da injestão ser diretamente proporcional a concentração dos

elementos em causa no solo.

Pesquisas recentes no Morro do Ferro, concluíram que as

taxas de mobilização do 232Th, TR e 22®Ra, resultantes da lixi-

viaçâo do solo pelas chuvas e pelos rios, são muito baixas,

consequentemente tem-se um tempo de residência muito grande, da

ordem de IO"7 a 10« anos (26).

Isto foi atribuido a limitações na eolubilidade, devido a

pequena concentração de agentes complexantee, bem como a adsor-

ção em superfícies de minerais argilosos (26).
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Capitulo 2

Apresentação do Problema e Objetivos do Trabalho

2.1. Problemas analíticos na determinação de tório em amostras

ambientais do Morro do Ferro

Nos trabalhos do Projeto Morro do Ferro, tório e outros

radionuclideos vêm sendo determinados por espectroscopia alfa

ou por traços de fissão. 0 método de traços de fissão desen-

volvido por Cunha (5) e utilizado em trabalho conjunto com Pi-

vêtta (6) permite alcançar baixos limites de detecção com o uso

de pequena quantidade de amostra.

Para espectroscopia alfa é feito tratamento das amostras e

separação sistemática de rádio, polônio e urânio. As amostras

de 10-20 1 de águas são evaporadas até concentrar os elementos

em pequenos volumes, levando á secura o resíduo para eliminar a

matéria orgânica com HNOs/HCICU e silica com HF. Duas linhas

diferentes de método sistemático de separação têm sido utiliza-

das.

Na figura 2.1 pode-se observar um resumo do método de se-

paração utilizado por Rodrigues Vale (7).
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Figura 2-1.Fluxogratna do método de separação utilizado por

Vale(7).
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O método de separação utilizado noe trabalhos da Univero)jade

de Nova York, pode ser resumido na figura 2.2 (26).

I«•««•« • com • I•"2~ I

;- X "" H s??"c" 1

tunlMJ Jo" CO» 1 I fuKie M ft CO> 1 / _ .

0 91 T M ^r
««.nr.«*o ao I miMMlit ••

Figura 2.2.Fluxograma do método de separação utilizado na

UNY(26).
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Em ambos os métodos, a separação dos i00topos de tório é

feita por coprecipitação com CeFs ou LaFa. A suspensão é fil-

trada em filtros de membrana e a espectroscopia alfa é feita

utilizando-se detectores de barreira de superfície. A reeolu-

C&o de energia é muito boa e a composição i so tópica do tório

pode ser determinada.

A figura 2.3 apresenta como ilustração, um espectro de um

filtro contendo LaFaíThF.*), onde podem ser observados os picos

de 232Th. azeTh e zaoxh.

Amostras que contenham altos teores de cálcio acumulam

(22aRa) formado por decaimento de 232Th, havendo formação de

22BTh independente de rotas de bioacumulação de tório (232Th).

A meia vida do «OTh é 1,9 anos, enquanto a do 2 3 2Th é

1,4 x IO10 anos. Uma concentração de 228Th 1000 vezes menor

do que a do 232Th em uma amostra, ocasionará uma atividade de

22SXh 7,4 x 10e vezes maior do que a de 232Th.

Esta é uma limitação do método de espectroscopia alfa,

pois, por melhor qua seja a resolução de energia do detector, o

limite de detecção de 2 3 2Th será comprometido pela presença de

atividades alta3 de 22*Th na amostra.
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Figura 2.3.Espectro de um filtro contendo LaF3(ThF-«).

2.2. Objetivos

0 método de traços de fissão apresenta maior tolerância

para 2 2 eTh, que também fissiona com neutrons rápidos, mas com

secção de choque da mesma ordem de grandeza da do 2 3 2Th, o que

exigiria concentrações de 2 a 8Th muito superiores aquelas que

causam problemas para a espectroscopia alfa para que a interfe-

rência fosse considerável.

0 objetivo geral do trabalho é a determinação de tório por

traços de fissão em amostras de origem biológica e em águas de

Poços de Caldas, principalmente na presença de atividades ele-

vadas de
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Objetivos Específicos

Considerando a disponibilidade de amostras preparadas para

a espectroscopia alfa, na forma de filtros de membrana contendo

camada de CeF3(232ThF«, 2 2 OThF4), os seguintes objetivos espe-

cíficos foram estabelecidos:

1. Planejamento de técnica a ser aplicada ao problema.

2. Verificação da "pureza" das amostras com respeito a contami-

nação de urânio.

3. Testar a resistência dos filtros diante da irradiação em re-

ator.

4. Estudar a homogeneidade da micro distribuição do tório na

superfície dos filtros.

5. Calibrar o método.

6. Analisar as amostras disponíveis em filtros.

7. Desenvolver método análogo para a análise de águas de super-

fície.
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Capitulo 3

Métodos de determinação de Tório e Urânio

3.1. Introdução

Na maioria doe métodos utilizados para a determinação de

urânio e tório, é necessária uma particular atenção para a in-

terferência destes dois elementos, devido a grande semelhança

química existente entre Th (IV) e U (IV) em solução, sendo ne-

cessária, às vezes, até uma separação química.

Para a determinação de urânio existem diferentes métodos,

como por exemplo, fluorimetria, polarografia, espectrofotome-

tria, espectroscopia alfa e traços de fissão.

Para a determinação do tório, entre os métodos mais uti-

lizados, encontram-se a espectrofotometria, espectroscopia alfa

e traços de fissão.

3.2. Espectrofotometria

3.2-1. Princípios teóricos

Quando a luz (monocromática ou heterogênea) incide sobre

um meio homogêneo, uma porção de luz incidente é refletida, uma

outra é absorvida pelo meio e a restante é transmitida. Se a

intensidade da luz incidente for expressa por Io, a da luz ab-

sorvida por I«, a da transmitida por Ic e a de refletida por

Ir,
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Io = I» + I* + Ir

No caso da interface ar-vidro, consequentemente no uso das

células de vidro, pode-se dizer que 4% da luz incidente sao re-

fletidos. Ir- 6 usualmente eliminada pelo uso de um artificio,

como o emprego de uma célula de comparação, de modo que

Io = I* • It

As duas leis separadas que governam a absorçSo da radiação

são usualmente, conhecidas como "Lei de Lambert" e

"Lei de Beer". Na sua forma combinada são chamadas de "Lei

de Lambert-Beer".

Lei de Lambert - Estabelece que quando a luz monocromática pas-

sa através de um meio transparente, a taxa de decréscimo da in-

tensidade com a espessura do meio é proporcional à intensidade

da luz.

dl/dl = Kl integrando: In I©/I« ou Ie = Io e- K 1 ou

U = IO.IO-KÍ (a) onde K = k/2,3026

Io = intensidade da luz incidente sobre o meio absorvente

1 = espessura do meio absorvente

It=intensidade da luz transmitida

K = uma constante para o meio, no comprimento de onda conside-

rado



19

A razão I«/Io é a fração de luz Incidente que é transmitida por

una espessura 1 do nelo e é chamada "transaitância" (T). A

sua reciproca Io/It 6 a "opacidade", e a "abeorbância" (A) do

meio é dada por: A = log Io / I t

Lei de Beer - Consideramos até agora, a absorção e a transmi-

tància da luz. em caso de luz monocromática, como uma função

unicamente da camada absorvente. Em análise quantitativa, no

entanto, tratam-se principalmente de soluções. Beer estudou o

efeito da concentração do constituinte colorido em solução du-

rante a transmitância da luz ou sua absorção. Ele verif icou,

entre a transmitància e a concentração, a mesma relação que

Lambert verificara entre a transmitância e a espessura da cama-

da, a intensidade do feixe de luz monocromática decresce expo-

nencialmente a medida que a concentração da substância absor-

vente aumenta aritméticamente.

Isto pode ser escrito da forma:

W = Io.e-*^

It = Io. lO-°.«3«3 *«

Ie = Io.lO-K<s (b)

Combinando (a) e (b) teLos a equação fundamental da espec-

tro fotometria, a chamada Lei de Lambert-Deer":

U = Io. 10-«••=* ou log Io/It = «cl

0 valor de a" dependerá do método de exprimir a concen-

tração. Se "c" for expresso em mol/dm3, "1" em ca, "a" será

chamada "coeficiente de absorção moltr" ou "absortividade mo-

lar" (28).
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3.2.2. Hétodo espectrofotométrico para tório

Existem diversos reagentes capazes de formar complexos co-

loridos com o tório, possibilitando determinações espectrofoto-

métricas. O tório produz reação colorida quando forma comple-

xo com reagente que normalmente contenham o grupo funcional:

onde X = -CO0H, AsOaHa

A tabela 3.1 mostra alguns dos principais reagentes para

espectrofotometria do tório, com o comprimento de onda referen-

te ao máximo de absorção do complexo, absortividade molar, acl-

do meio e também os principais interferentes.

Tabela 3.1. Principais reagentes para espectrofotometria de tó-

rio e algumas propriedades (2).

Reagentea Absortividade Comprimento de Acidez
molar(1/molctn) onda (nm)

Torina
(Toron)

SPADNS

13.000 545

575

0.2-1,0

2,6-3,6

Interferentes

Zr.Ti.FeUII),
Sn.Ta,Nb,Sc,
Ce(IV).U(IV).

(Juerci-
tina

Aliza -
ri na S
Arsena-
zo I

Areena-
zo III

33.000

26.600

130000

422

520

580

660

2.7-3,5

2.8

1,3-3,0

HC16-9M

Mo,Fe,U,Zr,Co,
Sn.V.Ti.Cr(III)

poi-»*
Ce(IV),Zr(IV),
Ti(IV)
ü(IV),Al,Zr(IV)
Ti(IV).FeíIII),
Pu(IV)
ü(IV),Zr(IV)
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Entre os reagentes mostrados, o arsenazo III devido a

maior estabilidade do complexo formado é o mais utilizado. 0

nome cientifico do arsenazo III é 2,7-Bia (2-ar sônico feni-

lazo)-1.8-dihidróxí-3,6-ácido dissulfônico naftaleno e a fórmu-

la estrutural é a seguinte (29):

HOjS

0 arsenazo III tern a vantagem de ser bastante solúvel em

água ou ácidos diluídos, mais solúvel em soluções alcalinas, e

é menos solúvel em solventes orgânicos.

A solução aquosa é rosa ou vermelho púrpure. conforme a

faixa de concentração de H+, de HC1 10M até pH 3 é violeta ou

azul :-m pH acima de 4. Em solução ácida o máximo de absorção

do arsenazo III, na região do visivel é localizado em 540 nm.

0 pppectro de absorção do complexo de arsenazo III com outros

elementos tem dois máximos na região do visivel: Ai = 665 nm e

\2 = 610 nm, sendo que o máximo mais intenso é em 665 nm, e pode

ser atribuído ao grupo funcional ligado ao metal e o outro má-

ximo ao grupo cromóforo que não se encontra ligado ao metal.

Na figura 3.1 pode ser observado o espectro de uma solução de

arsenazo 0,5 x 102M em HC1 6M, lido contra o ar e na figura 3.2

o espectro do complexo tório-arsenazo, em HC1 6M, lido contra

um branco de arsenazo III, tendo sido subtraída a contribuição

do excesso de reagente. Os espectros foram medidos em um ea-

pectroíotômetro Backman (DU-7), CNEN.



560 640 7OO400 460 520

Figura 3.1.Espectro do arsenazo III, 0,5 x 10-2M, em HC1 6M,

contra o ar.

400 460 520 &0O 640 700

Figura 3.2.Espectro do complexo Th-arsenazo III, em HC1 6M. A

contribuirão de excesso do reagente foi subtraída.
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O arsenazo III é bastante seletivo para Th, ü, Zr, lanta-

nideos e actinideoa, principalmente em solução ácida, e as ab-

sortividades molares dos complexos coloridos são da ordem de 5

x IO4 a 10°, por isto a importância do reagente nas determina-

ções fotométricas (29).

Para aumentar a seletividade do arsenazo III, mudam-se as

condições da reação, como por exemplo a faixa de pH ou adi-

ciona-se algum complexante para outros elementos.

Em meio fortemente ácido (HC1 6-9M) apenas os ions Th(IV),

Zr(IV) e U(IV) formam complexos estáveis com arsenazo III.

Para que a análise fique especifica para o tório, basta oxidar

previamente o urânio e adicionar ácido oxálico, para complexar

o zircônio. As soluções dos elementos a serem determinados

com arsenazo III devem estar livres de agentes oxidantes (clo-

ro, bromo, água oxigenada, nitrato) e de fortes agentes reduto-

res (tiosulfato. titânio III) que destroem a estrutura original

do re.Hffente.

3.3. Espectroscopia alfa

3.3.1. Aspectos Gerais

De todos os elementos conhecidos, 81 têm isótopos está-

veis, os outros 26 só têm isótopos radioativos, com meias vidas

que vào desde uma fração de segundo até bilhões de anos.

Todos os elementos com número atômico maior do que 83

(bismuto) são radioativos. Deles, apenas os nuclideos, 23zTh,
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e
 2 3 SU têm meia vida suficientemente longa para existir

ainda hoje, tendo tido origem na mesma época em que se formou a

croata da Terra. 0 2«*Pu também da foi identificado na natu-

reza. Estes nuclldeos são os membros iniciais das três séries

radioativas naturais: série do tório (inicia com o 2 3 S T h ) , sé-

rie do urânio (inicia com 2 3 2 U ) , série do actinio (inicia com

23&U). 0 decaimento das três séries leva aos produtos finais,

os nuclídeos estáveis 2O8Pb. aoepb e 2°TpD respectivamente,

conforme a figura 3.3 (30).

0 decaimento alfa foi o primeiro a ser descoberto e tam-

bém o primeiro que forneceu informações a respeito da estrutura

nuclear, Já que tem o caráter mono energético da radiação alfa

(como a radiação gama) e, também, a natureza de partícula car-

regada (como a radiação beta), eendo possível, desse modo, fa-

zer uma espectroscopia precisa. Sabe-se que cada núcleo alfa

emissor produz um grupo definido de partículas alfa.

Na figura 3.4 pode-se observar as energias das emissões

alfa do 232Th. 22í»Th e 22STh, já na figura 3.5 têm-se as ener-

gias da emissões alfa do "SU, 23°U e "«U.
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3.3.2. Detectores de partículas alfa

A emissão de partículas alfa 6 um tipo de decaimento ra-

dioativo espontâneo que emite partículas pesadas, como também a

fissão. Recentemente, 1984, foram publicados trabalhos que

tratam de modelos para um novo tipo de radioatividade, interme-

diária entre o decaimento alfa e a fissão. Com esses modelos

é estudada a emissão espontânea de fragmentos como X+Ct
 2*Ne e

2aMg de núcleos pesados (31)

0 estudo da emissão alfa 6 da maior importância para o co-

nhecimento do núcleo. A determinação das velocidades e ener-

gias das partículas alfas emitidas por um núcleo mostra que es-

te é constituído de níveis discretos de energia. Verifica-se

também que um mesmo núcleo pode emitir partículas alfas de di-

ferentes valores de energia (espectro das alfas), tornando pos-

sível determinar os seus níveis de energia.

A determinação da energia da partícula «lfa pode ser obti-

da por vários métodos (32):

a. E8pectrógrafo magnético: 0 principio básico é que as partí-

culas com velocidades diferentes descrevem arcos de circulo di-

ferentes, sob a «ção de um campo magnético.

b. Absorção nos materiais: Mede-se a absorção da partícula alfa

nos materiais.

c. IonizaçSo específica: As partículas alfa perdem energia por

ionização, arrancando elétrons do meio, formando ions. A lo-
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nizaç&o especifica 6 o núaero da paree iônicoa (elétron a ion

correspondente) formados por milímetro da trajetória.

Sabendo-se a energia perdida pala particula alfa para pro-

duzir um par de ions e fazendo-se com que a trajetória fique

totalmente na câmara de detecção, pode-se obter a energia da

particula alfa.

Para medir a ionização e simultaneamente discriminar as

partículas alfa de diferentes energias, usa-se um "seletor di-

ferencial de altura de pulso", que é um sistema eletrônico ca-

paz de discriminar pulsos elétricos, de acordo com sua amplitu-

de ou altura (proporcional a B), contando em canais diferentes,

pulsos de diferentes energias. Cada pico de contagem corres-

ponde a uma energia das partículas, e o número de partículas

alfa emitidas é proporcional a Area sob o pico.

A espectrometria alfa com detetores de barreira de super-

fície é um método bastante utilizado para determinação de urâ-

nio e tório, uma vez que apresenta um baixo limite de detecção

(232Tn e Z3su possuem atividade especifica muito baixa, 4 x IO3

ell x IO3 Bq/g respectivamente), uma boa reprodutibilidada e um

custo inferior ao espectrômetro de massa (33).

Detetores de barreira de superfície são produzidos através

de uma pastilha, fina, de um cristal de Si de alta pureza. A

junção é obtida através da deposição de una fina camada de ou-

ro, que serve como contacto elétrico, sob condições em que

ocorra oxidação na interface Au-Si (33).

Um espectrômetro alfa consiste de uma câmara de vácuo, uma

fonte de alimentação, um pré amplificador, um ampllflcador a um

detector do tipo barreira da superfície. Este sistema está

conectado a um analisador nulti canal.
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0 número de impulsos acumulados em cada ua dos canais do anall-

sador, em função do número do canal correspondente, da origem a

um histograma (espectro). A posição do máximo da curva esta

diretamente relacionada com a energia da partícula que originou

os impulsos (33).

A determinação do espectro das intensidades das linhas al-

fa permite conhecer a concentração dos isótopos na amostra.

Estas determinações apresentam maiores dificuldades quanto

maiores forem as superposições entre os picos e as linhas, isto

é, quanto pior a resoluç&o.

Uma fonte para espectrometria alfa, deve ser homogênea,

apresentar uma boa aderência e uma pequena densidade superfi-

cial. A homogeneidade e a boa aderência nos dá a certeza de

ter uma reprodutibil idade na geometria, já a necessidade de uma

pequena densidade superficial 6 para evitar a auto-absorção.

3.3.3. Preparo de fontes para espectroscopia alfa

Pcde-se ter o preparo das fontes de diferentes formas,

sendo as mais utilizadas:

I-Evaporação da solução amostra contendo os radionuclldeos de

interesse sobre placas de metais

A técnica da evaporação da solução é certamente o método

mais quantitativo, existindo porém, o problema da uniformidade

do depósito.

Propõe-se uma evaporação térmica a vácuo, ou sublimação,

para obter-se camadas mais finas, porém no caso do urânio e tô-

rio o método não tem se mostrado quantitativo (34).
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II-Eletrodepoeição doa nuclideos radioativos a partir d* solu-

ções aquosaa ou misturas com solventes orgânicos

As fontes preparadas por eletrodeposição são baseadas na

deposição catódica de óxidos hidratados, em meio alcalino ou

ácido (35-36), em discos de aço inoxidável. Para se ter bons

resultados é necessário ter um controle do tempo, corrente,

concentração da solução eletrolltica, distancia entre os ele-

trodos, pH. Quando existem ions interfcrentes, isto 6, que

possam ser também depositados, torna-se necessária uma separa-

ção química ou o uso de complexantes, para que n&o haja uma in-

terferência espectral.

III-Filtração de uma solução contendo os radionuclldeos copre-

cipitados com carreadores apropriados

As fontes para eepectroscopia alfa podem ser filtros de

membrana "Tuffryn HT-100" (O.l̂ un, Gelman Sciences) contendo os

radionuclideos de interesse.

No preparo dos filtros é necessário que os actinideos se-

jam coprecipitados como hidróxidos, sulfatos ou fluoretos, con-

forme as suas características químicas. Neste método é neces-

sário atenção, na quantidade de precipitado depositado para que

náo haja auto-absorção (37).

IV-Extração do radionuclideo pelo oxido de tri-n-octil foefina

(TOPO) contido num filme polimérico que está dlstsndido sobre

um disco de aço inoxidável (38)

As fontes obtidas por extração em membrana pollmérica con-

tendo TOPO são comparáveis com as obtidas por eletrodeposlçlo.



Aa nenbranaa aio faltas as dlseoa da aço inox e carregada» C O B

urftnio, ato lavados cosi água destilada e levadas 4 cinzas, aa

um forno mufla, A aproximadamente 400°C e entlo levados ao es-

pectrômetro alfa (38).

3.3.4. Relação entre quantidade do nuclldeo alfa emissor e ati-

vidade

Para que seja determinada a concentração do nuclideo alfa

emissor é necessário que seja estabelecida uma relaç&o entre a

atividade medida na amostra e o núnero de átomos, da nesna.

Esta atividade será proporcional ao núnero de átomos exis-

tentes na amostra e também a eficiência de registro- do detec-

tor. Utilizando-se um detector de barreira de superfície

tem-se ainda que considerar que a geometria é 2 *• , podendo-se

seguir as relações:

(a) A = XN

(b) A = dN/dt

(c) R = A .e

Para medidas do nuclldeo 23STh, tem-se como valor do tempo

de meia vida 1,4 x 101O anos, consequentemente o valor de

que é ln2/ti/2 será 5,65 x 10~o (h-*).

Fazendo-se uma correspondência entre as relações (a), (b)

e (c) pode-se escrever:

R = dN/dt . e = \ H x t
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onde, H - número de ate

c = 0,40 (2i , 80% de eficiência do registro)

Se tivermos por exemplo, um filtro ou um deposito a

contado, contendo 0,01 yug de tório» o número de Átomos co

pondentee será:

N = (0,01 x 10-«)/232 . 6.023 x IO" Átomos

N = 2,6 x 101» Átomos

Para este número de átomos, tem-se vem contagem acumulada

em 24 horas de:

R At = contagem acumulada em 24 horas

R át = 5,65 x 10-i» (h-i) . 2,6 x 1 0 " atoaoe x 24 x 0,40

R At = 1,4 contagens/dia

Para que se tenha» naiores valores de contagens, obtendo-

se una melhor estatística, torna-se necessária usa pré concen-

tração da amostra de pelo menos 100 vezes, e ainda assim será

necessário um tempo de contagem muito longo (corresponderá a

140 contagens/dia), ficando a aparelhagem disponível apenas pa-

ra uma amostra por um longo período.

3.4. Método de traços de fissão

3.4.1. Introduçlo

A determinação de urflnio e torIo em qualquer espécie de

amostra, pode ser feita através de método do registro ds fie-

sio.
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O método é tHMwmdo nas

de registrarem a passagem da partículas altamente ionizantes,

como por exemplo, partícula alfa a frngmontn da fiaaio.

O primeiro trabalho desenvolvido naata sator foi o da D.

A. Young (39), em 1958. pesquisando a formação da centros de

cor em cristais iônicos pela exposição dos meamos a fragmuntni.

de fissão induzida, es. reator, do urânio.

Young propôs que nas regiões onde os fragmentos penetra-

va», o potencial termodinâmico do cristal devia ausentar, acar-

retando us. aumento da velocidade de dissolução destas regiões.

Em 1959, Silk & Barnes (40), observara», pela primeira vez,

e» u» microscópio eletrônico de transmissão, traços e» seu es-

tado latente. Estas observações entretanto eraa difíceis,

pois os traços desaparecia» nu» teapo auito curto, devido ao

aquecimento das lâminas de nica pelo feixe de elétrons de alta

intensidade, durante a observação.

Posteiiormente, eu 1962, Price & Walker (41-42), elinina-

ram o problema do desaparecimento dos traços, utilizando a

idéia de Young. Após a exposição do fragmento de fissão, as

lâminas de mica sofrias um ataque químico com écido fluorldri-

co. Este ataque dé-se preferencialmente nas regiões danifica-

das pela radiação formando canais ao longo do percurso tomado

pelo fragmento de fissão.

3.4.2. Formação do traço latente

0 traço latente consiste nos defeitos atônicos ou molecu-

lares, acarretados pela partícula ionizante quando da sua pas-

sagem por um sólido dielétrico (43).



Na figura 3.6 (44), pode-se observar a formação de um tra-

ço em sólido cristalino, após a passagem de uma partícula alta-

mente carregada. A partícula ioniza os átomos ao longo do seu

caminho e os ions com cargas semelhantes se repelem, causando

ionização de outros,em processos secundários, formando uma re-

gião de desordem, mais susceptível a um ataque químico.

o O O
o

O o
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Figura 3.6. Traço latente num sólido cristalino, formado por

uma partícula altamente carregada (44).



Na figura 3.7, o traço latente 6 em um polímero orgânico, neete

caso há ruptura de ligações, formação de radicais livres» molé-

culas menores e lona.

Figura 3.7. Traço latente nua» polímero orgânico (45).

3.4.3. Revelação química dos traços

A revelação quimica dos traços consiste no ataque químico

do detector contendo traços latentes. A solução e as condi-

ções (temperatura, concentração, agitação, etc), vão depender

do material do detector.

Durante a revelação o reagents atua simultaneamente no

corpo do material e na região danificada (traço latsnts). porém
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com velocidades de ataque diferentes:

v«= velocidade geral de ataque quimico

vt= velocidade de ataque ao longo do traço

A velocidade de ataque quimico ao longo do traço (v«), 6

função da taxa de deposiç&o de energia dS/dx, da particula que

formou o traço latente, esta deposição de energia vai diminuin-

do ao longo do traço. Para detectores isotrópicos (vidros,

plásticos), com a revelação química do traço latente, vai sendo

gerada uma superfície cônica onde tg 0 = vf/vt e para ângulos de

cone d reduzidos sen $ - v*/v«, conforme fiftura 3.8 (44).

Na figura 3.8 (44), pode-se verificar dois traços revela-

dos com diferentes Ângulos de incidência no detector. Na par-

te superior da figura tem-se a projeção do traço revelado como

é visto ao microscópio. 0 traço A corresponde a um fragmento

de fissão que penetrou perpendicularmente & superfície do de-

tector, já o traço B penetrou no detector com angulo de 30°.

A eficiência (c) do detector para o registro a a revelação

de traços será função do Ângulo critico, abaixo do qual os tra-

ços não são revelados.

t - 1 - sen ao

S bastante importante a determinação da eficiência para

estudos de propriedades de detectores (44-45-47-48).



VISTA AO MICROSCÓPIO

Figura 3.8.Modelo para a geometria de revelação de traços de

fissão com diferentes ângulos de incidência (44).

3.4.4. Método

Fragmentos de fissão espontânea ou induzida de ur&nio ou

tório. por neutrons são ions de carga de cerca de +20 e massas

da ordem de 100 (70-140), originando traços latentes muito

intensos, com comprimentos da ordem de 10-25 jun, dependendo do

detector. Estes traços dão origem, pela revelação, a traços

muito maiores do que os causados por partículas leves (a , por

exemplo).



Ur&nio e tório podem ser determinados através da induçfio da

fissão em reator nuclear, reglstrando-se os traços em detecto-

res de diversas composições.

0 número de traços reveláveis formados durante a irradia-

ção, sob o fluxo *>(n/cm2.s) será

nt = n . a . I* dt . t Equação 3.1

onde, nt = número de traços

n = número de átomos

<r - seção de choque (b)

v = fluxo de neutrons de reator (n/cm'.s)

t = eficiência

0 método consiste em irradiar a amostra em contacto com o

detector, revelar o detector e axaminar os traços revelados por

microscopia. Ê importante ressaltar que juntamente com as

amostras sáo colocados padrões para que todos os termos da

equação 3.1 possam ser cancelados e haja uma relação direta en-

tre o número de traços do padrão e massa do padrão com o número

de traços da amostra e massa da amostra.

- mg

nu

0 fluxograma mostrado na figura 3.9 apresenta todo o pro-
cesso desenvolvido com diferentes técnicas de aplicação da
asiostra.
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Figura 3.9. Flxixograma do método de preparo de
determinação por traços de fissSo.

amostras para



O preparo das amostras para a irradiação vai depender da técni-

ca utilizada.

As amostras podes ser aplicadas diretanente sobre o detec-

tor, na forma liquida ou de suspensão. Un volume conhecido,

geralmente de 10 jil, da solução ou suspensão contendo o tôrio

coprecipitado, é evaporado no detector, feito un sanduíche com

outro detector, embrulhado em folha de alumínio e enviado para

um reator de neutrons (5).

Existe também a técnica que utiliza a amostra sólida dire-

tamente em contacto com o detector. As amostras são moidas e

prensadas com auxilio de aglutinantes inertes, caso seja neces-

sário. As pastilhas são postas em contacto com o detector,

embrulhadas em papel alumínio e irradiadas (46).

Outra técnica utiliza o detector imerso na solução. Nes-

te caso, não há necessidade de fazer o sanduíche. As amostras

e soluções padrão são colocadas em frascos de poliestireno ou

polietileno, o detector é mergulhado nas soluções, os frascos

são então lacrados e enviados para o reator (45).

Após a irradiação com neutrons, o procedimento é semelhan-

te para as diversas técnicas. 0 detector é retirado do con-

tacto das amostras, é lavado e feita uma revelação química, que

dependendo do detector utilizado tem-se as condições ideais de

revelação (44,45,47,48). Após a revelação química, o detector

é seco em estufa e está pronto para a microscopia. Em geral a

quantificação é feita por comparação com padrões, cancelando-

se os termos <r , t • e j<fát na equação 3.1.



3.4.5. Determinado de 232Th por traços de fissão

0 método de registro de traços de fisslo pode ser utiliza-

do na determinaçSo de qualquer nuclideo que apresente uma sec-

ção de choque adequada para a fissSo nuclear (n, f).

A secção de choque depende da interação inicial da partí-

cula. No caso da fissão induzida por neutron**, vai depender

da captura de neutrons. A secção de choque >ara a captura de

neutrons é inversamente proporcional è velocidade do nêutron

(interação núcleo-particula).

Para nuclideos que fissionam com neutrons térmicos, as

secções de choque para a absorção de neutrons são altas, en-

quanto que para nuclideos que precisam de neutrons mais energé-

ticos , estas sâo comparativamente bem menores. Por exemplo:

= a (para neutrons térmicos) = 583,5 b (49)

= <r (efetiva para neutrons de reator) = 0,05 b (50)

0 valor da secção de choque efetiva, aparente para a fis-

são de tório com "neutrons de reator", é um valor experimental,

considerando o fluxo total, predominantemente térmico, e a ra-

zão 7-10 para *r/ *>* (50).

Para a fissão do tório é necessário que a irradiação seja

feita com neutrons rápidos (maior energia). Neste caso, con-

forme será discutido melhor no capitulo 4, é necessário que não

esteja presente nenhuma quantidade de urânio, Já que existe o

i só topo 238(j que apresenta 0,3 b para secçio de choque com neu-

trons de reator, contribuindo apreciavelmente para o número de
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fiasOes registradas.

A secç&o de choque aumenta, com a energia dos nêutrona. Pa-

ra o tório aumenta de 10~3 para 0,1-0,2b no intervalo de En=l a

1,2 MeV estabilizando em cerca de 0,2b de 1,3 a 6 MeV (30).

0001
o.t 1.0 10

ENERGIA - MeV

Figura 3.10. Variação da secção de choque de fissão com a energia

dos nêutrona para 232Th, 23eU e

Caso exista urânio na amostra em que se necessite determinar

tório e não for feita uma separação química, são necessáriae duas

irradiações de cada amostra:

1- Irradiação com neutrons de reator

2- Irradiação com neutrons epitérmicos e rápidos (com blindagem de

cádmio)



Para se conseguir una irradiação COB uma menor proporção de

neutrons térmicos , é necessário que a cápsula que contes as

amostras, seja blindada com folha de cádmio de 1 mi de espessu-

ra.

A secção de choque do cádmio para neutrons térmicos 6 ele-

vada (2450b), reduzindo sensivelmente o fluxo desses neutrons,

passando a predominar as frações eptérmicas e rápidas do fluxo

de neutrons, no interior da cápsula (50).

A irradiação sem blindagem de cádmio, pode ser conseguida,

dependendo do reator utilizado, de forma que os neutrons térmi-

cos sejam predominantes, neste caso as fissões correspondentes

a o 23BU serão importantes. Com os resultados desta primeira

irradiação e sabendo-se a abundância isotópica de 23OU, pode-se

calcular o teor de urânio na amostra. Subtraindo-se, das fis-

sões registradas na segunda irradiação (que será predominante-

mente Z38U e 2 3 2Th), a contribuição do 23aU, tem-se apenas a

fissão do tório.

Porém no reator IEA-R1, IPEN, CNEN, São Paulo, na coluna

térmica o fluxo de neutrons é muito baixo sendo as amostras ir-

radiadas no coração do reator onde a proporção de <P timico é

de aproximadamente 10 vezes ^rápido, consequentemente não se

pode levar em conta apenas a fissão do 23OU. Neste caso

torna-se necessário a resolução de um sistema de duas equações

onde tem-se para incógnitas as massas de tório e ur&nio.

A seguir tem-se um exemplo de como chegar ao resultado de

tório quando a amostra contiver urânio:

Irradiação 1 - Nisn° de traços/cm3 (sem blindagem de Cd)

Irradiação 2 - Na=n° de traços/cm2 (com blindagem de Cd)



Na irradiação 1, deve-se considerar a fiaefto do urftnio natural,

cuja secç&o de choque é de 4,2 b e a fisslo do tório» logo,

Nx = ni(U) •»• nicTn>

= [mu(/ug/cm2).6,02 x 10^
7(^ig/mol)]/238 x 4,2(b) x <S> x «

= [nm»(^g/cm2).6,02 x 1017(^ig/mol)]/232 x 0,05(b) x $> x •

Simplificando as equações:

Nx = [mu x 1,06.10" x <J> x « ] + [«m x 1,30.101-* x <J> x « J

Na irradiação 2, con blindagem de cádmio, deve eer consi-

derada a fissão do U23e, já que possui maior abundância isotó-

pica e secção de choque de 0,30 b, determinada por Bouch (12) e

a fissão do tório, logo.

N2 =

u) = [mu(ug/cm3) x 6 , 0 2 . 1 0 i 7 ( u g / m o l ) ] / 2 3 8 x 0 , 3 ( b ) x <p x t

h> = [mTh()ug/cB»2) x 6 ,02.10i T (^ig/mol) ] /232 x 0 ,05(b) x 4> x

Simplificando as equações:

N2 = Cmu x 7 , 6 . 1 0 1 * x <t> x « ] • Cmm x 1 , 3 0 . 1 0 i * x <t> x < ]

Reatando reso lver o sistema:

Ni = [mo x 1,06.10*« x <t> x « ] + [mrt» x 1 ,30.10^* x <J> x «

Na = [mo x 7 ,6 .10** x $ x « ] • íent* x 1 ,30 .10** x $ x * ]



onde: « = eficiência do detector (para o Hakrofol = 0,95)

<P = fluxo integrado de neutrons (n/ca3)

Ni e Na = n° de traços/cm3 (nas duas irradiações)

Como pode ser observado, a presença de urânio nas amos-

tras, acarreta um trabalho adicional na microscopia, a necessi-

dade de duas alíquotas da mesma amostra para que se façam as

duas irradiações (com e sem blindagem) e o manuseio do cádmio,

que é um elemento bastante tóxico, e, devido a sua elevada se-

ção de choque para neutrons, gera radiação gama adicional du-

rante a irradiação que causa danos no detector. Além disso o

metal irradiado fica multo ativo, pela presença dos radionucli-

deos formados.

3.4.6. Seleção do detector

Existem diversos tipos de detectores cujas características

já foram bastante investigadas. 0 LR-115 é um plástico com

uma camada de nitrato de celulose, bastante sensível a partícu-

las alfa porém pouco resistente à irradiação com neutrons.

Outro detector também com as propriedades bem estudadas, é

o CR-39, que é um polímero de ligações cruzadas, muito sensível

a partículas alfa e a fragmentos de fissão, porém pouco resis-

tente a altos fluxos de neutrons de reator. Durante a irra-

diação no reator ocorre a diminuição da eficiência para regis-

tro e revelação de traços e do número de traços revêlaveis de-

vida à atenuação dos traços latentes. 0 detector não segue a

equação linear 3.1, mas pode ser irradiado a um fluxo máximo de



aproximadamente IO18 n/c»2, o que torna a mia utilização na de-

terminação de baixos teores de tório, pouco aensivel (45).

Um polímero mala resistente A irradiação é o policarbonato

de "bia-fenol A", cuja fórmula estrutural é

Este polímero é fabricado pela Bayer, e comercializado sob

os nomes "Makrofol" em folhas de diversas espessuras, para fins

de isolamento de transformadores, e "Makrolon", em chapas de 1

a 1,5 mm de espessura, e também pela General Eletric Co., sob o

nome de Lexan', em chapas.

Este plástico é excelente detector de traços de fissão, e

foi estudado sistematicamente para a determinação de traços de

nuclídeos fissionáveis e de fluxos de neutrons em reator, com

ênfase aos efeitos de irradiação em suas propriedades como de-

tector por Carvalho. 0 detector tem conteúdo de urânio des-

prezível e é muito resistente A irradiação, suportando em uso

normal, fluxos integrados de neutrons de reator até cerca de

5 x 10ifl n/cm2. Os danos de irradiação são devidos A radla-

çáo gama, e, principalmente, neutrons rápidos. A eficiência

praticamente não varia e pode ser considerada constante, dentro

de um erro de 4-5%. Os traços latentes sofres atenuação, o



qua causa diminuição do número da traços revelaveia COB O fluxo

integrado. A equação 3.1 nlo é seguida especialmente em flu-

xos integrados maiores do que 10** n/cm2, mas una equação que

considera os efeitos de atenuação foi deduzida e testada. Até

fluxos integrados de aproximadamente 5 x 10** n/ca?, o uso de

padrões cancela os efeitos de atenuação na determinação de

urânio (44).

0 vidro, estudado na forma de lâminas de microscópio, mos-

trou-se muito resistente a altos fluxos de neutrons de reator,

como por exemplo IO*7 n/cm2, porém o grande problema para a sua

utilização, na determinação de tório pelo método de registro de

traços de fissão, é o alto teor de urânio encontrado nas lâmi-

nas „ correspondendo a centenas de ppb (47). Caso seja neces-

sário o uso do vidro, deve-se determinar o número de traços ge-

rados pela fissão do urânio existente na lâmina, para subtrair

do número de traços totais.

Um detector mais resistente, e de alta pureza é o quartzo

vitreo 'Suprasil", fabricado pela Heraeus-Schott, a partir de

SiCl* purificado. Suas propriedades como detector e os

efeitos de irradiação foram estudados por Medeiros (48) e por

Moraes (51). As variações na eficiência e a perda de traços

revêlaveis por atenuação de traços latentes foram quantificados

e uma equação deduzida para substituir a equação 3.1. 0 máxi-

mo número de traços é obtido em fluxos integrados de aproxima-

damente 2 x IO19 n/cm3, para fluxo rápido cerca de 8 vezes me-

nor. Entretanto o custo do detector é elevado a deve ser uti-

lizado somente na falta de outras opções, se forem necessários

altos fluxos integrados de neutrons.



Capitulo 4

Separação Química do Urânio e Tório

4.1. Introdução

Entre os radionuclideos naturais encontram-se o 23BU, ««U

e 232Th, com meias vidas para fissão espontânea de 1,8.IO17

anos, 8.101B anos, e maior que 1020, respectivamente (52).

Além destes merece citação a descoberta e isolamento do Pu244

primordial na bastnaeslta mas em concentração muito baixa, pro-

vavelmente 10-ie g/g.

Considerando-se o alto valor de suas meias vidas, torna-se

difícil realizar medidas desses nuclideos por fissão espontâ-

nea, num espaço curto de tempo. Dessa forma, para que se possa

usar a fi3são como um método de determinação para urânio e tó-

rio é necessário induzi-la em reator nuclear.

Em um reator nuclear, os neutrons rápidos (E > 1 Mev),

provenientes dos processos de fissão são termalizados pelo

agente moderador, normalmente água, em neutrons epitérmicoe e

térmicos (Et=0,025 eV, V = 2200 m/s).

As seções de choque para fissão, com neutrons rápidos va-

riam com a energia do neutron. Oe dados da tabela 4.1 de seção

de choque de 232Th e 23flU para fissão com neutrons rápidos fo-

ram obtidos com irradiações, na guia de irradiação, no reator

IEA RI, IPEN, CNEN/São Paulo, com e sem blindegem de cadmio

(50). Qualquer mudança na posição de irradiação, altera a razão



neutrons térmicoe/nèutrone rápidos, consequentemente a razão

entre as seções de choque também mudará.

Noa dados da tabela 4.1, as secções de choque madldaa para

o 23OU e o 232Th, foram para "neutrons de reator". Isto é, neu-

trons rápidos e térmicos numa razão que dependerá da blindagem.

Para esta posição teremos que incluir as fissões térmicas do

230U e rápidas do 23BU e

TABELA 4.1. Composição isotópica do urânio e tório natural e

seções de choque para fissão com neutrons térmicos e

de reator (50).

Urânio
Natural
( =4,2b)

Tório
Natural

Nuclldeo

238U
23O(J
234U

232Jh

Abundância
relativa(X)

99,28
0,72
0,0055

100

Secção de
Choque
P/nêutrons
térmicos

583,5
<0,05

-

Secção de
Choque
p/nêutrons
de Reator

0,3

0,05

Para a determinação de tório é necessária uma boa separa-

ção química entre o urânio e o tório, caso se deseje fazer uma

única irradiação e isenta de blindagem (Cd), já que temos que

levar em conta o fato da secção ae choque para a fissão, do

urânio natural ser 4,2 b enquanto para o tório, nas condições

medidas, é de 0,05b.



Com estes valores a razão entre as secções de choque do urânio

e do tôrio é de 86, logo se tivermos 1/86 de urânio, da quanti-

dade presente teremos um acréscimo de 100X no número de fissões

de tório, consequentemente um erro de 100X no resultado final.

Para se obter separações eficientes devem ser levadas em consi-

deração as semelhanças e diferenças entre as propriedades do

urânio e do tório.

4.2 Propriedades químicas do urânio e tório

- Estrutura Eletrônica

0 urânio e o tório pertencem a família dos actnideos, sen-

do os únicos elementos encontrados em quantidades maiores na

natureza. Na tabela 4.2 estão as estruturas eletrônicas dos

átomos doa actinídeos.

Tabela 4.2:Estados de oxidaçSo dos actinideos (54).

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

3
4

3
4
5

3
4
5
6

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

2
3
4
5
6

3
4

3
4

2
3

5?

2
3

2
3

2
3

2
3 3



Os espectros atômicos desses elementos pesados são muito com-

plexos. As energias dos níveis 5f, 6d, 7s e 7p são compará-

veis e as energias das passagens de um elétron de um nível para

outro podem ser comparáveis As energias de ligação química.

Por esta razão, a estrutura eletrônica de um ion, num dado

estado de oxidação, pode ser diferente em diferentes compostos,

e pode ser dependente da natureza dos ligantes, quando estiver

em solução(54).

Os orbitaia 5f têm uma maior extensão espacial comparado

com os orbitais 4f, sendo assim, participam de ligações em

maior medida que os 4f, consequentemente têm uma maior capaci-

dade de formação de ligações covalentes, originando compostos

organo metálicos(54).

É importante focalizar os elétrons de Valenciar os orbi-

tais que ocupam e a maneira pela qual estes fatores determinam

as propriedades químicas de um átomo.

As configurações eletrônicas do tório e do urânio mostram

que pára o tório chegar a estrutura estável do gas nobre rado-

nio, basta perder quatro elétrons enquanto o urânio tem mais

dois elétrons, em conseqüência a diferença no número de estados

de oxidação, que em parte é atribuível ás energias comparáveis

dos níveis 5f,6d e 7s.



Tabela 4.3. Propriedades atônicas de U e Th (5)

Propriedades

No.Atônico

massa atômica

isótopos naturais,
abundância e meia
vida

Configuração
eletrônica

eletronegatividade

raio iônico (A)

estados de oxidação

Tôrio

90

232.4

232(100%)
t1/2=1,405.10*0

(Rn)6d*7s2

1.3

Th-*=0,90

+4

Urânio

92

238.03

234(0,05%)
t1/2=2,446.10i«a
235(0,72X)
tl/2=7,038.10«a
238(99,275%)
tl/2=4,46.10«a
11/2=8.10 " a
(fissão eapont.)

(Rn)5f36d7s2

1.7

U*3=l,03
ü*«=0,93
U*«=0,80

•3,+4,+5,+6

A estabilidade desses ions vai ser dada pelas diferenças

entre os potenciais de ionização, que serão compensadas pela

interação com outros ions ou moléculas.

Os lona U*e e U*° teriam potencial iônico muito elevado e

por esta razão estes ions não existem em solução aquoaa, pois

se associam fortemente ao oxigênio da água formando oxolons.

A interação dos ions em solução pode se dar através da hi-

dratarão ou da hidrólise:

Th*«: Th*4 HaO = Th** aq.

HaO = U*« aq.

2HaO = UOa-1"* -»- 4 H"



De acordo com diagrama de potencial redox (pH=O)(ll) moetra-

do, pode-se observar:

-Í-O.OP UO2"* Q-ea U*« -o.ei ü-t-3 -i.e \j

O. 334

. Todas as espécies, com excees&o do UOa*2 que é o mais estável

em solução aquosa, podem ser oxidadas facilmente, até mesmo pe-

lo oxigênio dissolvido na água.

. Pelos potenciais padrfto indicados no diagrama observa-se que

o ion UOz*- é termodinamicamente instável e se deeproporc iona

dando U""4 e uranila (UO2**), como mostram os potenciais das se-

mi reações abaixo:

UO2* + 4H- + e- — U** + 2 HaO E = +0.62V

* U02""-2 + e- E = -0,05V

2 UO2* * 4H- — U02** • ü** + 2HaO E =

. 0 U*« é oxidado em meio ligeiramente ácido, o potencial redox

depende da acidez do meio:



UOa-2 • 4H- + 2e- U++ + 2HaO

- 2 * 0,059pH

. 0 Ion U*"4 é facilmente oxidado pelo Fe-**3, em nelo clorídrico

e por nitrato em meio ácido, devido aos potenciais redox mais

positivos destes lona:

E(Fe*3/Fe-2) = 0,77V

B(N03-/N0a-) = 0.94V

Entretanto, em melo contendo altas concentrações de ácido

foefórico estes potenciais podem se inverter, a ponto de ser

possível reduzir o ion ÜOa^* com Fe*2 em meio foefórico.

A tabela a seguir, mostra os valores para algumas constan-

tes de compostos formados com Th"1-*, ü"1"* e UOa"*"1", ficando evi-

denciadas algumas semelhanças e diferenças entre esses Ions,

tornando mais fácil a escolha de métodos pari a separação dos

mesmos.
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De acordo com os dados da tabela 4.4 podemos observar que:

. O ion U-+ forma precipitados insolúveis na água quando em

presença de fluoretos e fosfatos. Complexos muito estáveis

com sulfatos e oxalatos e hidróxidos muito pouco solúvel.

. 0 ion uranila é muito estável e apresenta grande tendência

para a formação de complexos. Uma série de produtos são pro-

venientes da hidrólise de ions uranila, que ocorre mais facil-

mente sm pH com valores maiores de 2,5. Numerosos complexos

de uranila são formados com carbonato, oxalato, fluoreto, tio-

cianato, nitrato, cloreto, citrato e tartarato entre outros,

sendo que a depender do ligante e da concentracSo, s&o formados

complexos aniônicos ou catiônicos. Em meio clorídrico, o ion

uranila encontra-se como complexo aniõnico, sendo clássicas as

separações de urânio em trocadores aniônicos. Os complexos

com carbonato são muito estáveis. Em ambientes naturais

(águas de rios ou de oceanos) predomina a espécie U0z(C03>3~

(55).

. 0 ion Th*« é precipitado quantitativamente como hidróxido

(pH=4), sendo o Th(OHÍ4 altamente insolúvel. 0 ion Th*«, é

precipitado, também, na forma de oxalato e fluoreto. 0 com-

plexo de tório com oxalato é bastante estável, sendo o oxalato

muito utilizado para a eluição de ions tório em métodos de se-

paração utilizando-se colunas com resina catiõnica.



Na tabela 4.5 tem-se um resumo do que aconteça con os ions
Th-**4, U-*"* e UOa**"** em presença de alguns ligantee.

Tabela 4.5. Comportamento do Th**,
alguns llgantes.

*« e UOa*"* em presença de

OH-

NF

MCI

CO3 =

HMO 3

L a ' 3 / H I

t r e e i r i t a i *

r r e c i r i t a i *

tfltltt* (itttlltt.

• r * c i t i t a i *

(•irlttt titiiiit*

F corr*c i r i t a

• • *

r r * e i » i t a i *

r r c c i v i t a i *

(*i»1«l» iniiit»

««irlitt nitiic*

c*rr*c i r i t a

e*st l t i * anilnic*

e*Bfl*x* a»il*ic*

e**tl*>* a* i i * ic*

eo*r l * i * a*t ini e*

e»*rlti« eatilaic*

• 1 * c*yr*eirita

4.3. Métodos de Separação

4.3.1. Coprecipitaçâo (5)

0 aumento de pH das soluções na presença de lons como Fe*3

ou Al*3, por exemplo, provoca a copreclpltação dos hidróxidos
Th(OHU, com pKP. = 44 e de U0s(0H)2, com pKp. = 22. 0 hidró-
xido de uranila, quando se eleva o pH, pode ss transformar em
diuranato, precipitando diuranatos de NHv* ou Na*.



2UOa(0H)a 2OH- U3O7-2 • 3HaO

a + 2NHV (NH«)aUaOr

Valendo-se da propriedade do ion UOa"*"* formar complexos

estáveis con carbonato, utiliza-se carbonato de sódio para ele-

var o pH, nan tendo-se o UOa-*"» en solução cono ÜOa( 003)3—*.

A precipitação do Fe(OH)a em pequenas quantidades causa a

coprecipitação de diversos hidróxidos, entre eles U0a(0H)2 e

Th(OH)4. A estrutura do precipitado dependa da temperatura e

do pH do melo, formado pelos estágios intermediáros de desidra-

tação do Fe(0H)3, pela formação de pontes de óxidos. devido

aos baixos produtos de solubilidade dos hidróxidos e óxidos hi-

dratados envolvidos, a precipitação é provocada rapidamente pe-

lo aumento de pH e a cinética de formação do precipitado con-

tendo o micro componente leva a uma situação de equilíbrio com

a solução em relação a camadas infinitesimals.

Se "x" representa a concentração d macro componente (Fe)

e "y" do micro componente (Th, por exemplo) em solução

dy/dx=-X y/x. 0 coeficiente de distribuição é obtido pela so-

lução da equação diferencial, integrando-se entre os limites

tempo inicial to(yo,Xo) e o tempo t(y,x):

X = lny/va
In x/xo

Considerando que na precipitação de Fe(OH)s, em geral a

concentração residual de Fe*3 é despreslvel em relação a ini-

cial, rendimentos elevados em geral são obtidos.



A coprecipitaçSo de UOa(OH)a e de (NH«)aUaO7 pode eer evitada

utilizando-?0 NaaCOa na precipitação e lavando-se o precipitado

com (NKOaCOa.

Fluoretos pouco solúveis, tais como CaFa, LaFa ou CeFs co-

precipitam ThF-« e UF«, mas nfio UOa"*"*-, que forma complexos aniò-

nicos com fluoretos.

A coprecipitaçao de ThF* com LaF3 em presença de HF dilui-

do reduz bastante a contaminação de urânio na fração de tório.

A precipitação com LaF3 é preferida à de CaFa devido ao Kps do

LaFa ser menor, tornando possível uma precipitação quantitativa

do La*3, em meio ácido, o que não é possível com CaFa, acarre-

tando em valores mais baixos para o rendimento. Quanto mais

quantitativa tor a precipitação do macro componente, maior o

rendimento da precipitação do micro componente.

Sul fatos pouco solúveis, como BaSCU, coprecipitam Th*4,

provavelmente como ion complexo ThSO-»*2, substituindo Ba*2.

Fo3fatos* rouco solúveis coprecipitam UOa*2 e Th**.

4.3.:.?. Tr<. ?a I "nica

Km lf»53. começaram a ser sintetizadas resinas de troca or-

gí»r>ieí»3, bastante eficientes, a base de polieetireno cruzado

(poliestireno + divinilbenzeno).

As resinas de troca catiônica (ácidas) podem ser feitas

por sulfonacao do polímero. Uma fórmula típica é (56):

CH—CH2—CH—CH,—CH-CH7—CH

—CH,



As unidades da divlnl lbenseno (segundo anel) estabeleças)

unifies com outras cadelas. O grau da ligações cruzadas é dado

peloa fabricantes como sendo a porcentagem da divinilbenzeno na

mistura polimerlzante. e tem influencie na dureza, velocidade e

seletividade da resina.

As resinas de troca anlônica (básicas) podem se formar por

cloromet ilação seguida de reação com uma amina terclarla para

produzir um ion de hidróxido de amonio quaternário "fortemente

básico". Uma típica estrutura 6 mostrada a seguir (56):

- CH—CH,—CH—CH,—ÇH -CH,— CH - -

Seletividade das resinas:

. Ions de carga elevada e&o ligados mais fortemente que ions de

baixa carga, nas mesmas concentrações.

. Entre os lons com a mesma carga, os qus possuem maior ralo

iônico cristalino, consequentemente têm um raio hidratado me-

nor, estão ligados mais fortemente, nas mesmas concentrações.



. A seletlvldede ausenta, a medida que euawnta o Índice de 11-

caç&es cruzadas na resina.

A troca de H* por cations 1*"» está representada na equação

a seculr. onde "K" é a constante de seletividade e "D" é coefi-

ciente de distribuiçio para soluções:

nfiR HIU • nH

^ . fH-1 e

D = I*nM . JJfcl

As diferenças entre as afinidades de ions cloreto, nitrato

e sulfato torna» possíveis separações de ÜOa*2 e Th*4 por troca

iônica.

A tabela 4.6 (57) apresenta coeficientes de distribuição

de Th(IV) e U(VI) para resinas cati&nicas e anlônlcas fortes,

nos neios aquoaos clorídrico, nitricô e sulfúrico.



Tabela 4.6. Coeficiente» de distribuição (D) para Th(IV) e
U(VI) em resina aniônica e cationiCí», em diversos
meios (57).

Resina aniônica

Th(IV)

HC1 1M NR
4M NR
7M NR

NOa 1M <2
5M 100
10M 350

H2SO4 0,1 34,6
0,5 8,3
1M 3,7
2M -,0
3M 1,1

(Dowex 1)

U(VI)

<10
100
1000

<2
9
15

521
91
26,6
9,3
4.8

Resina

0.1M
0,2M
0,5M
1M
2M
3M
4M

0.1M
0.2M
0,5M
iM
2M
3M
4M

0.1M
0.2M
0.5M
IM
2M
3M
4M

catiônica

Th(IV)

>10»
>10»
>10»
2049
239
114
67

>10«
>10«
>10«
1180
123
43
24,8

>10«
3900
263
52
9,0
3,0
1.8

(Dowex 50)

Ü(VI)

5460
860
10*
19,2
7,3
4.9
3,3

659
262
69
24.4
10,7
7,4
6,6

596
118
29,2
9,6
3,2
2,3
1.8

A maior carga elétrica do Th"1-* é a responsável pela maior

afinidade do tório por resinas catiônicas fortes em meio Ácido.

A medida em que a concentração do ácido aumenta, a diferença

entre DTH e Du diminui, devido aos efeitos de formação de com-

plexos, com o ânion (base conjugada do ácido) reduzindo a carga

positiva da espécie iônica livre em solução e da competição com

os ions H* pelas posições na reeina.

As diferenças entre as afinidades de ur&nlo e tórlo por

resinas aniônicas s£o devidas principalmente, ás constantes de

formaçlo do complexos aniônlcos. Em meio clorídrico o tório

não é retido, pois não forma cloro-complexos aniônicoe. Já o



U(VI) em meio clorídrico e sulfúrico, forma cloro-complexos e

sulfatos complexos aniônicos, ficando retido na reelna eniôni-

ca.

Em meio nltrico a situação é invertida, pois os complexos

de Th** com nitrato são mais estáveis do que os de UOa"*"*. Pa-

ra evitar o trabalho em altas concentrações de ácido nitrico,

recomenda-se o trabalho em soluções alcoólicas.

Pode-se fazer diferentes combinações com soluções de

HNOa/metanol e HMOs/etanol em diferentes proporções de metanol

ou etanol e diferentes concentrações de ácido. Em meios al-

coólicos- cujas constantes dielótricas são bem menores do que

em meie aquoso (CHaÓH = 35; CHs-CHa-OH = 24,3; H2O =73) (58),

tem-se uma grande diferença na eolvatação dos ions. Estes fa-

tores acarretam um aumento das constantes de equilíbrio dos

complexos aniônicos de tório, consequentemente tem-se um aumen-

to dos coeficientes de distribuição em resinas aniônicas.

A substituição do metanol pelo etanol foi estudada, va-

riando-se a proporção entre o álcool e o ácido. A eluição do

tório foi feita com HC1 6M precedida de uma lavagem da coluna

com HC1 1M, para reduzir o ataque da resina pelo N0C1 formado

(59).

Outro método de troca lônica bastante desenvolvido é a re-

tenção de fluor-complexos de tório em colunas con alumina.

No mecanismo sugerido para a retenção (25), 6 necessário que a

troca lônica seja feita em concentração de HF suficiente para

complexar lons que formem fluoretos complexos aniônicos (Fe*3,

UO2*2) e para formar sítios de carga negativa em posições de

A1FM~ na alumina. Ocorre uma troca iônica entre os fluor-com-

plexos, conforma o modelo sugerido:



1 - A superfície da alumina contém sítios (R-O-AIF3)-,

(R-O)a-AlFa)-, (R-O-A1F*)-*, (R-O-AlFe)"3 presos, A estrutura

polimérica da alumina, por pontes de oxido e cations H* que

neutralizam as cargas.

2 - Ions que formem, no meio utilizado, espécies catiônicas

contendo fluoreto ou fluoretos de baixa solubilidade co-crista-

lizam após troca ionica com os prótons, formando estruturas

muito estáveis.

3 - Estas estruturas semi cristalinas, presas ao retlculo poli-

mérico da alumina, podem ser consideradas fluoretos insolúveis,

com parte dos ions F~ substituídos pelos sítios R-O-AlFa" re-

presentados simplesmente por R- : ThFsR(S).

4 - Para a eluição é necessário o ataque dos prótons às pontes

de oxido, quebrando os elos que fixam ThF*3 à estrutura polimé-

rica.

Neste processo passam para a solução o AIF4- e outr&s es-

pécies de AlFe"3 além de HF e Th*4.

4.3.3. Extração con solventes

Extração com solventes é um método que permite várias al-

ternativas de separação química. 2 bastante utilizado» no ca-

so do urânio e do tório, o uso de soluções dos derivados de

fósforo (TOPO, TBP) em solventes orgânicos apolares (ex: hidro-



carbonetoa aromáticos, tetracloreto da carbono, ate.)(5),

TBP: Fosfato da tributila (C«H»-0)3P=O

O-C-tHB

I
I
O-C«H»

TOPO: Oxido da tri-n-octil foafina (COHXT) 3P=0

CeHx-r
I.

Hi-7-Ca-P=0
I
CaHxT

0 mecanismo proposto é o da extração de ions associados,

contendo cations solvatados, U0a(TBP)2(N0s)a, ou anions comple-

xos representados por U0a(N0s)3-(TBP)TBPH*, ou menos correta-

mente por [UOa(NO3)s(TBP)a]-H*.

Em meio nitrico 00 ions UOa** e Th-"4, são extraídos, sendo

necessário para que haja uma extração seletiva a adição de

EDTA, que formam complexos bastante estáveis com Th** e pouco

estáveis com UOa**.

Em melo clorídrico apenas o UOa** 6 extraído, devido a pe-

quena estabilidade doe complexos de Th*4 com cloretos.

De acordo com os dados da tabela 4.7, para que se realize

uma separação do Th*4 a UOa** sem adição e complexantes para o

tório, o melhor meio é o clorídrico 4H para o TBP e 1H para o

TOPO.



Tabela 4.7. Coeficiente© de Distribuição do Th(IV) e U(VI) em

TOPO e TBP em diferentes meios (57).

Th(IV)
Ü(VI)

Th(IV)
U(VI)

1M

<0,01
0,6

1M

<0,l
1200

Extração

HC1

4M

<0,01
55

6M

<0,01
95

com TBP

9M

1
80

1M

7
45

HNOa

3,5M

50
100

Extração com 5% TOPO/Tolueno

HC1

4M

4,5
30000

7M

100

8M

100
7000

1M

95
2500

HNOa

3.5M

BO
150

6M

85
350

6M

65
450

11M

550

11M

20
40

Segundo o trabalho de Rene Cunha (5), para fazer a irra-

diação do tório com neutrons rápidos, do reator, sem blindagem

dos neutrons térmicos, foram feitas duas extrações com TOPO/to-

lueno em meio de HC1 1M e ainda uma coprecipitação do tório com

La?3, garantindo aasim, uma separação do tório e do urânio.

4.4. Discussão

Podemos destacar a importância da separação do tório e do

urânio, para que não haja interferência na determinação do tó-

rio, por traços de fissão. Como Já foi descrito no capitulo

3, a secção de choque para a fissão com neutrons ds reator, pa-

ra urânio é 86 vezes maior do que para o tório. Por isto a

necessidade de uma boa separação química, Já que una quantidade

de urânio de 1/86 da quantidade de tório acarreta um valor 100X



maior para os resultados. Caso nlo se consiga una boa separa-

ção química» torna-se necessária uma dupla irradiação, com e

sem blindagem de cadmio para que possa ser discriminado o tório

e o urânio.

Para efetuar separações químicas 6 importante ressaltar as

diferenças entre o Th*4 e o UOa"*"*, como:

. Complexos catiônicos e aniônicos, respectivamente, com clore-

tos.

. As constantes de estabilidade de complexos com fluoretos e

carbonatos são mais elevadas para UO2*"*', possibilitando a sepa-

ração do tório.

. Os coeficientes de distribuição com TOPO ou TBP em meio clo-

rídrico, e em solução com solventes apolares são bastantes di-

ferentes. Em HC1 1M apenas UOa""* 6 extraído.

0 planejamento de um método de separação pelo processo de

coprecipitação, troca iônica ou extração, vai depender da com-

posição da amostra e da disponibilidade de reagentes.



Capitulo 5

Método de determinação de tório por traçoe de fissão

5.1. Trabalho preliminar

As amostras disponíveis foram enviadas pelo pesquisador

Paul Linsalata, da University of New York.

Inicialmente as amostras foram preparadas para a determi-

nação de tório por espectroscopia alfa. Passaram pelo pro-

cesso de separação química do tório Já descrito no capitulo 2

e finalmente o tório foi coprecipitado com CeF3 e filtrado em

membrana Gelmann Tuffryn {0,1 jjm de poros).

As amostras continham atividade elevada de 22STh o que

comprometera na determinação de ss^Th por espectroscopia alfa.

Segundo o trabalho de Cunha (5) a determinação de tório

por traços de fissão é feita aplicando-se um volume conhecido

da amostra, sob a forma de suspensão com CeFs, LaFs ou Fe(0H)s,

no detector.

Para que esta técnica fosse aplicada seria necessário que

o precipitado de CeFa(ThF«) fosse retirado da membrana e feita

uma nova suspensão. Para a retirada do precipitado podia-se

optar por:

1. Digestão da membrana em HNOa e HC1CU,

2. Dissolução da membrana em solventes orgânicos.



Primeiramente optou-se pela dissolução da membrana. Os sol-

ventes utilizados foram a acetona, acetato de etila, cloreto de

etileno, cloreto de metileno e cloro fórmio. Apenas o cloro-

fórmio foi eficiente na dissolução, porém formava uma espessa

emulsão, de densidade alta, dificultando bastante a separação

das fases e a posterior aplicação da suspensão no detector.

Para dar prosseguimento ao trabalho optou-se pela irradia-

ção via seca, isto é, o filtro em contacto direto com o detec-

tor, Já que a aplicação da suspensão, além dos problemas técni-

cos mencionados, acarretaria também em uma diluição da amostra,

pois o tório que inicialmente encontra-se nas camadas superfi-

ciais de LaFa sobre a membrana seria ressuspenso com toda a

massa de membrana + substrato + precipitado de CeFsCThF*), di-

minuindo bastante a sensibilidade do método, pois haveria auto

absorção.

Para a realização da Irradiação via seca, foi necessário

investigar diversos fatores:

1. A resistência da membrana ao fluxo de neutrons.

2. A ausência de urânio na amostra, para que fosse realizada

apenas uma irradiação e sem blindagem dos neutrons térmicos.

3. A homogeneidade da distribuição do precipitado no filtro.

5.2. Estudo da homogeneidade da distribuição dos traços por au-

to alfa radiografia

Para a verificação da homogeneidade da distribuição do

precipitado de CeF3(ThF4) no filtro, foi feita uma exposição

das partículas alfa emitidas pelo precipitado, a um detector



sensível. O detector utilizado pode ser o LR-115 ou o CR-39.

0 CR-39 6 um polímero bastante sensível a partículas alfa,

porem na sua utilização foi observada uma quantidade de traços

muito grande provenientes do "background", ficando a observação

dos traços provenientes das partículas alfa das amostras, bas-

tante dificultada.

Para o registro das partículas alfa, foi escolhido o de-

tector Kodak, LR-115, a base de nitrato de celulose. Este de-

tector apresenta uma camada colorida de aproximadamente 10 um

sobre base de poliéster espessa de aproximadamente 100 um, bas-

tante sensível, não apresentando problemas de altos valores de

"background".

Após a exposição do detector às partículas alfa, é feita a

revelação dos traços, com NaOH 6M a 50°C. 0 tempo do ataque

químico vai depender da observação dos traços desejada, sendo

possível até, com um tempo mais prolongado de ataque químico,

4-5 horas, romper-se o gel colorido, no ponto de ataque da par-

tícula alfa, ficando com registros visíveis sob menor

aumento (50).

As amostras disponíveis, Já haviam passado pela determina-

ção de tórlo por eepectroscopia alfa, gerando valores aproxima-

do3 para as determinações. Estes valores foram utilizados no

cálculo do tempo de exposição, para que se obtivesse o número

de traços necessários para uma boa observação, em torno de 1000

traços/cm2.

Como exemplo dos cálculos realizados pode-se acompanhar o

procedimento para una amostra contendo em torno de 1 ug de Th

no filtro:



da amostra no filtro: 1

área do filtro: 3,46

A = X M = ln2/Ti/a N = In2( 1,4.10*°.365.24)-* x N (h"M

A = 5,65 x 10» x N (h-i)

N = m(^ig)/232 . 6.02 . 1 0 " (n° de átomos)

N = B(pg) x 2,59 . 10» (no da átomos)

A = m(pg) x 14,63 (desintegrações/hora)

levando-ee em consideração a área do filtro:

R = m(pg) x 14,63/3,46 (deeintegrações/h.cm2)

R = n(̂ ig) x 4,24 (deaintegraçdea/h.cn^)

para m = 1 jug

R = 4,24 (desintegracõaa/h.cm2)

Como os detectorea estão expostos em geometria 2 w , e a efici-

ência ( « ) do detector 6 de 80%, na realidade tem-se registra-

dos:

R = 1,70 (desintegrações/h.cm2)

Para que o registro seja de aproximadamente 1000

traçoe/cm2 é necessário um tempo de exposição de 588 horas (24

dias e 12 horas).

Após a exposição das amostras aos detectores de LR-115,

com os devidos tempos previamente calculados, a revelação do

detector foi feita em NaOH 6M a 50°C durante duas horas. Após

observação em microscópio, pode ser constatada a homogeneidade

na distribuição das partículas.



Na figura 5.1 poda ser observada usa foto da ua detector LR-115

que ficou em contacto COB una anostra por UM período de 24 ho-

ras, e revelada com NaOH 6M a 50°C por duas horas.

Figura 5.1. Partículas alfa registradas no LR-115.

Amostras com distribuição homogênea de tório geram detec-

tores com distribuição homogênea de traços, o que traz vanta-

gens para o prosseguimento da análise.

A principal vantagem é a otimização da microscopia, pois

desta forma não é necessária a contagem de toda a área do fil-

tro, podendo-se fazer a contagem por amostragem em campos di-

versos.

Sendo não homogênea é preciso contar toda a área do fil-

tro, 3,46 ca2, que corresponde a 3844 campos em una lente de

40x de aumento e ocular de lOx, eu um microscópio Leitz.

Outro fator importante é que sendo a distribuição homogê-

nea e não havendo necessidade da contagen doe traços eu toda a



área do filtro, pode-se antes do preparo da amostra rara irra-

diar, dividi-la em várias partes, tendo-se assim várias frações

da mesma amostra.

5.3. Irradiação de filtros: verificação da resistência á irra-

diação e teste de descontaminação de urânio

Após ter sido verificada a homogeneidade da distribuição

do precipitado nos filtros, estes foram quarteados para que se

realizassem os testes de irradiação, sem perda das amostras.

0 detector utilizado foi o "Makrofol" por razões Já des-

critas no capitulo 3 item 3.4.6.

Frações da mesma amostra, isto •£, diferentes quartos do

mesmo filtro, foram colocados em contacto com o detector (Ma-

krofol), envolto em folha de papel alumínio e os "sanduíches"

colocados em cápsulas de alumínio. Juntamente com padrões de

tório evaporados no detector e envoltos em papel alumínio.

Uma cápsula foi envolvida com uma folha de c&dmio de apro-

ximadamente 1 mm de espessura, para fazer a blindagem dos nêu-

trona térmicos, no reator.

0 reator utilizado foi o IEA, IPEN, CNEN/Sào Paulo, do ti-

po piscina. A posição encolhida para a irradiação está loca-

lizada no coração do reator, devido a possuir um fluxo nominal

de neutrons mais elevado e tembém a relação neutrons térmicos.

para neutrons rápidos ser conhecida (50).

0 fluxo integrado escolhido para a irradiação foi o máximo

aconselhado para o detector, isto é, 5 x 10ie n/cm3 (44). Os

filtros não sofreram danos com a irradiação.



Aoa de tec tores, foi falta uma revelação química, lato é, um

ataque químico com NaOH 6M a 50°C.

A escolha da solução química de revelação e a temperatura,

foram baseados no trabalho da Carvalho (44). O tampo da reve-

lação escolhido foi de 40 minutos, para que se obtivessem tra-

ços finos e com uma boa dimensão ao serem observados com uma

lente de 40x de aumento a ocular da 10*. num microscópio Leitz.

Na figura 5.2 poda-se observar as fotografias de detecto-

res (Hakrofol) que foram submetidos a um fluxo integrado de

neutrons de 5 x IO1* n/cm2, em contacto com filtros contendo

diferentes quantidades de tório coprecipitado com CeFa e apõe a

irradiação sofreram um ataque químico com NaOH 6H a 5o°C por 40

minutos. As fotos foram obtidas de um microscópio Leitz, com

um aumento da lente de 40x.

/

y

v •

-fc>' '

Figura 5.2. Fotos de detectores (Makrofol) em contacto com fil-
tros contendo diferentes teores de tório. após irra-
diação com neutrons a revelação química.



Na microscopia foi feita uma contagem dos traços de fissão por

amostragem, tanto na amestra com blindagem de cádmio e na amos-

tra que foi irradiada sem blindagem.

A contagem não apresentou nenhuma diferença significativa

no número de traços, confirmando a certeza da ausência de qual-

quer quantidade de urânio na amostra, como era de se esperar,

considerando o tratamento químico descrito no capitulo 2, figu-

ra 2.2, que discrimina urânio, deixando a fração de tório des-

contaminada dease elemento. Desta forma pôde-se decidir pela

utilização de uma irradiação sem blindagem de cádmio, pois os

únicos nuclideos fissionáveis na amostra são iaotopõe de tório.

5.4. Método de determinação de tório noa filtros

5.4.1. Preparação dos detectores/amostra

As amostras após terem passado por todo um processo de se-

paração química, jé descrito, são coprecipitadas com CeFa o

filtradas em membrana Gelman Tuffryn, segundo a técnica descri-

ta no anexo 1. Após a secagem dos filtros estes são quartea-

dos para dar um maior número de frações da mesma amostra.

Os quartos do filtro são colocados em contacto com o de-

tector, o Makrofol, formando um sanduíche, e são embrulhados em

folha de papel alumínio.



Os "sanduíches de amostras" s&o colocados em cápsulas duplas de

poliestireno, para evitar que haja qualquer problema, nas amos-

tras, de entrada de água do reator, e enviadas para o reator

IKA, IPEN, CNEN, para serem submetidos a um fluxo de neutrons

previamente calculado de acordo com a faixa de concentração do

tório.

fi importante que cada cápsula com amostras contenha pa-

drões de tório em contacto com o detetor para que seja normali-

zado o fluxo integrado.

Na figura 5.3 pode-se acompanhar a seqüência para a deter-

minação de tório nos filtros.
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Fi«rur« f>. 3 a de fc ;os do preparo das amoetras para enviar
o reator de neutrona: 1- Filtro inteiro; 2- Filtro

quarteado: 3- Filtro em contacto com o detector; 4-
Filtro + 2 detectores (sanduíche); 5- Sanduíche sendo
embrulhado *m papel Al: 6- Embrulho do sanduíche; 7-

o do sanduíche na cápsula; 8- Colocacào ria 1*
dentro .ÍP <»\»tra; 9- «'ir^ula pronta.



5.4.2. Eswudo da Linearidade

Foram coprecipitados com LaFa diferentes padrões de tório,

com a mesma técnica utilizada para as amostras.

Os filtros com os padrões seguiram a mesma seqüência para

a determinação da tório em filtros, descrita no item anterior.

Os diferentes padrões, isto é, diferentes massa de tório

por filtro, foram irradiados em uaa mesma cápsula, sob o mesmo

fluxo de neutrons, 5 x 10*° n/cm2.

Após a microscopia os dados foram lançados em gráfico para

que pudesse ser observada a linearidade, conforme a figura 5.4.

Figura 5.4. Curva de linearidade:massa de tório (ng) x n° ds

traços (200 campos com aumento de 1000 vezes)



Além da calibração do método, utilizou-se a microscopla

para que fosse feita una estatística da homogeneidade na dis-

tribuiçlo dos traços no detector (de tôrio no filtro). Na ta-

bela 5.1 pode ser observado o número de traços contados e dife-

rentes cálculos de média e desvio padrão.

Os campos contados individualmente ao microscópio, com o

aumento nominal de 250 vezes têm area de 0,25 mm3. A média

geral do número de traços por campo foi de 62, com uma estima-

tiva de desvio padrão de 12%. Cada campo corresponde a 0,072%

da área total do detector, que corresponde a 1388 campos. A

medida que a área de cada setor aumenta, a homogeneidade da

distribuição dos traços também aumenta, o que é perfeitamente

justificável. Agrupando os campos do microscópio em lotes de

10 o desvio padrão relativo baixa para 3%.

0 processo de fissão, como qualquer processo envolvendo um

grande número de reações nucleares é de natureza estatística:

c - Ni/2. Sendo contados 1000 traços, *••« = 30 = 3%. As

variações devidas á distribuição não homogênea do tório nos

filtros, para setores correspondentes a 0,7% da área do detec-

tor, e do filtro, não acrescentam incerteza ás medidas além da-

quela devida á natureza estatística do processo de fissão.



Tabela 5.1. Traços observados, de UM Mesmo detector, por campos
con área de 0,250a3. em Microscópio Leltz COM UM aumen-
to de 250x.

traços contados média por grupo nédia da Médias Média geral

54
56
52
55
58 x = 59
73 tf = 10%
67
59
61
56

67
75
49
49
63 x = 64
79 tf = 17X
73
53
58
78 x = 62 x = 62

67 <T = 3 X <í = 12 %
61
65
80
56 x = 63
61 6 - 11%
55
67
64
58

59
62
59
52
65 x = 62
76 4 = 10%
60
65
62
61

58
63
69
45
63 x = 61
62 tf = 10%
60
64
63
63



5.5. Resultados

As principais conclusões deste trabalho preliminar, des-

critas neste capitulo poden ser resumidas em:

- Os filtros apresentam una distribuição de tório homogênea.

- Os filtros resistem a irradiação com neutrons de reator até

um fluxo integrado de 5 x 1O1S n/cm2.

- Os filtros não contém urânio podendo ser feita irradiação

única, sem blindagem de cadmio.

- Os detectores apresentam uma distribuição de traços homogê-

nea, para áreas de ^ IX do total, acarretando na facilidade da

contagem dos traços, que pode ser feita por amostragem, sem ne-

cessidade da contagem de toda a area do filtro, desde que o nú-

mero de traços seja suficiente para que a incerteza devida à

natureza estatística do processo de fissão não seja o fator li-

mitante. Por exemplo 100 traços correspondem a ? 10X da in-

certeza estatística.

- 0 método proposto pode ser então executado sem problemas,

constituindo-se de:

. quarteamento doe filtros

. Preparação de 'sanduíches" dos filtros com o detector, Makro-

fol

. Preparo de padrões sob as mesmas condições

. Colocação em cápsulas duplas de poliestireno Juntamente com

os padrões



. Irradiação a xm fluxo de neutrons de reator coa fração consi-

derável de neutrons rápidos (coração do reator).

. Após a irradiação, lavagem dos detectores e revelação qulnica

com NaOH 6M, 50«C por 40 minutos

. Contagem dos traços por amostragem, até N>1000 se houver, e

área >1X da área do filtro.

. Comparação dos resultados com os padrões



Capitulo 6

Determinação de tório eu plantas e ossos de animais

6.1.Seleção e preparo das amostras vegetais

0 trabalho foi desenvolvido em Poços de Caldas e em Nova

York por Linsalata, Penna Franca e colaboradores (60).

As amostras foram coletadas de 11 fazendas do platô de Po-

ços de Caldas. As fazendas foram selecionadas de acordo com

os vegetais que produziam, para que se tivesse uma variedade de

espécies e que representasse os principais produtos agrícolas

consumidos. Os produtos escolhidos foram: batata, feijão mar-

rom, milho, cenoura, mandioca, couve e abóbora. Eram coleta-

dos entre 2-10 Kg de cada amostra (26).

Os vegetais foram lavados e processados como para consumo

humano.

0 milho foi colhido, lavado e debulhado; batatas, cenouras

e mandiocas foram lavadas, descascadas e lavadas novamente; o

feijão foi debulhado e lavado; abóbora não foi descascada, mas

fortemente escovada; a couve escovada e lavada folha a folha.

Todas *s amostras foram pesadas frescas, e então secas

(110°C) até peso constante. Foram então aquecidas a 450°C até

cinzas. As cinzas foram homogeneizadas e duas alíquotas toma'

das: 10-20% para determinação de radio e o restante para a de-

terminação de tório e elementos das terras raras (26).



6.2. Análise das amostras: eapectroacopia alfa (NYU)

As cinzas das plantas foram solubilizadas com ácido Mine-

ral concentrado, incluindo HF quando a anostra continha silica.

Traçadores radioquimicoa foram adicionados durante a decompôs!-

çfto ácida: 133Ba para os i só topos do rádio; 2:"U para os ieó to-

pos do urânio; 228Th ou 23<*Th para os isótopos do tório e **«Ce

para os elementos leves das terras raras (26).

0 procedimento para a determinação de tório, urânio e

terras raras leves envolve inicialmente uma pré concentração do

tório e elementos das «erras raras por coprecipltaç&o com oxa-

lato de cálcio eu pH 3.

0 urânio não é prec*pitado nestas condições e pode entio

ser determinado separadamente. Antes da primeira precipita-

ção, 1% da solução inicial é separada para determinação dos

elementos estáveis Ca, P e Fe por espectroscopia de emissão em

plasma (26).

0 oxalato é filtrado, decomposto com ácido nitrico, e uma

segunda precipitação é feita, para eliminar os ions fosfato que

podem formar complexos com o tório. A filtração e decomposi-

ção do oxalato é repetida, e a solução é evaporada e retomada

en. 30 ml de ácido nitrico 1M (26).

A solução de ácido nitrico é então percolada em uma coluna

com resina catiônica, sendo retidos tório e elementos das ter-

ras raras. São feitas duas lavagens sucessivas com ácido ni-

trico 1M e 2M para remover cálcio. Os elementos das terras

raras são eluldos com adições sucessivas de HNOa 6N e 8M (100

ml). Os eluidos são misturados, evaporados • retomados em 10



ml de HNO3 1M. k solução é então separada para determinação

dos elementos das terras raras por emissão em plasma

(ICP) (26).

0 tório pode então ser eluldo COB 250 «1 de HaSCU 3M.

S4o adicionados è solução 50 ng de Cério (para remover traços

de urânio e radionuclideos da série do tório) e esta é evapora-

da. O tório é coprecipitado em seguida cosi o CeFs pela adição

de HF (26).

A suspensão 6 filtrada á vácuo, nua filtro de 25 n de

diâmetro (0,1 um de poros) Gelmman Tuffryn. 0 filtro 6 prepa-

rado previamente filtrando una suspensão de CeFa para formar

uma camada filtrante menos rorosa e manter o CeFa(Th) na super-

fície, diminuindo a auto absorção.

0 filtro é levado para contagem das partículas alfa, num

detector de barreira de superfície para determinação de tório,

podendo também fazer a determinação por traços de fissão quando

necessária.

6.3. Seleção e preparação das amostras animais

0 estudo foi realizado devido à pouca existência de dados

na transferência dietária desses elementos para os tecidos ani-

mais de fazenda e devido ao fato de que os elementos escolhidos

possuem propriedades químicas, físicas e biológicas semelhantes

aquelaa dos elementos actinideos contidos em rejeitos nucleares

de alto nlvei (26).



Para aa amostras animais fora» eacolhidoa o boi, galinha e

porco. Diferentea tipoa da tecidos foram analisados: Múscu-

los, osso, fígado, rins a pulmão para o boi. As Medições fo-

ram restritas, especificamente, ao tecido ósseo e músculos, pa-

ra a galinha e porco. Tal escolha se deve ao fato de que o

•aterial ósseo contribui majoritarlamente para a absorção de

tório (68-82%) e que a parte muscular é a parte mais consumida

pelo homem (26).

Após a seleção dos animai3 foram utilizados açougueiros

locais para o abate e obtenção dos órgãos requeridos.

Os órgãos e tecidos foram pesados frescos, e levados &

cinza em mufla a 450-600 °C (26).

Seqüencialmente 10-15% das cinzas obtidas foram separadas

para análise de rádio enquanto o remanescente foi utilizado pa-

ra determinações seqüenciais de tório, urânio e terras raras

pelo mesmo método descrito no item 6.2, para os vegetais.

6.4. Determinação de zaaTh por traços de fissão

Os filtros já preparados para a nálise por espectroscopia

alfa. isto é. com o tório coprecipitado com o CeFa, eram corta-

dos em quatro (como descrito no capitulo 5), feitos sanduíches

com o detector (Makrofol) e embrulhados em folhas de papel alu-

mínio.

De cada filtro foram obtidas desta forma quatro alíquotas,

podendo-se colocar duplicatas nas cápsulas ou irradiar em dife-

rentes fluxos de neutrons na falta de um valor aproximado para

a concentração de tório.



Juntamente com as amostras foram irradiados em cada cápsu-

la, padrOes de tório que também foram coprecipitados, da mesma

forma que as amostras.

A escolha do fluxo integrado de neutrons paia a irradiação

foi feita com valores aproximados das concentrações das amos-

tras. Já que estas passaram por uma espectroscopia alfa (ver

cap.2 item 2.1). Amostras sem valor estimativo foram irradia-

das até vírioe fluxos integrados de neutrons.

Os cálculos s&o feitos de forma a serem gerados em torno

de 150000 traços/cm2, o que corresponde a um valor em torno de

135 traços pen* campo, observado em um aumento de lente de 40x e

ocular de lOx, num microscópio Leitz (área do campo é de 9 x

10—* cm2). Este valor foi escolhido, apene.s para uma maior

comodidade na hora da contagem por microscopla, o mesmo aconte-

cendo para o cálculo do padrão enviado. £ necessário também,

saber que o fluxo d* neutrons, máximo, que o detector (Makro-

fol) suporta é de 5 x 1018 n/cm3. Para fluxos superiores o

detector torna-se quebradiço e com uma coloraç&o bastante escu-

ra (44).

Como exemplo da escolha do fluxo de neutrons pode-se ter:

Para uma amostra que contenha em torno de lOOng de tórlo,

no filtro (área do filtro é de 3,46 cm2):

lOOng/filtro =0,1 ;ig/3,46cm2 = 2,89 x 10-- ug/cm2

Cálculo do fluxo:

n (traços/cm2) = N x * x « x <J>



N = n° de átomos/cm?

9 = secção de choque para o tôrio (cm2)

« = eficiência do detector

$ = fluxo integrado de neutrons (n/cm2)

onde, N = m x n<> de Avofladro
maeea atômica

m = massa de tório/cm2 (ug/cm2)

n° de Avogadro = 6,02 x IO17 (átomo/uno 1)

massa atômica = 232 (ug/umol)

tem-se então:

n° de traços/cm2 = m x 6.02.1QX7 x 0,05 . 10~
2« x 0,95 x O

232

Para uma amostra 2,89 x 10~2 ug/cm2 e supondo que o número

de fissões por cm2 eeja 150.000,encontra-se um fluxo integrado

de 4,2 x 10ia n/cm2.

6.5. Resultados de tório por traços de fissão

As amostras foram preparadas conforme descrito no Item 6.4

e para a grande maioria Já existia um resultado prévio aproxi-

mado para o valor de tório, por espectroscopia alfa. Após a

irradiação tom neutrons, as amostras foram retiradas do contac-

to com os detectores. Os detectores foram lavados e revelados

com NaOH 6M, a 50 °C por 40 minutos. A contagem foi feita em



um microscópio Leitz com uma lente de 40x de aumento e ocular

de lOx. As tabelas 6.1, 6.2 e 6.3 apresentam os resultados de

tório determinados por traços de fiseão, em ug de tório por

filtro e também o fluxo integrado de neutrons a que foram sub-

metidas e a massa aproximada de tório encontrada nos filtros,

por espeetroseopia alfa.

Tabela 6.1. Resultados de tório por traços de fissfto em amos-

tras vegetais

Amostra código nt/12,5mm2

contados
nt/cm2 mTh(^jg) mTh(jug)

fissão espectroscopia

O (n/cm2) = 5 x

branco

Padrão

QAB-3-1-84
QAB -4-1-85
QAB-4-1-84
QAB-8-1-84
QAB-9-1-85
QAB-10-1-84
QAB-12-1-84

3064
233
833
1016
286
1081
3608
901

24500
2000
7000
8000
2000
9000
29000
7000

0,17
0.01
0,05
0,06
0,02
0,06
0,20
0,05

0,06
0,02
0.02
0,08
0,01
0,04
0,14
—

Pfldrào

O (n/cm2) = 7 x

BV-67-b
BV-61

3102
2982
3129

25000
24000
25000

6,33
6.09
6,39

5,3
6,3

O (n/cm2 = 2 x

batata
mandioca
mandioca
mandioca
mandioca
couve
cenoura
Padrão

BV-64
BV-70
BV-38
BV-58
BV-59
BV-62
BV-65

1488
5767
687
1474
3138
7515
1936
3720

12000
46000
5500
12000
25000
60000
15500
30000

1,28
4,96
0,59
1,27
2,70
6,46
1,67
3,20

1,7
3,9
2,3
1,4
2,7
4,2
2,0
-



Tabela 6.2. Resultados de tôrio por traços de flssSo
trás animais

eu amos-

Amostra

osso de
boi do
M. F.

Padrão

osso de
galinha
do M.F.
osso de
boi do
M.F
osso de
boi dos
EUA
Padrão

osso de
galinha
dos EUA
osso de
boi dos
EUA

osso de
boi do
M.F
osso de
galinha
do M.F.
—

Padrão

osso de
boi M.F

osso de
porco M.F
Padrão

Código

BT-1H2
BT-1H3
BT-W4
BT-1«5

BT-60B
BT-6H6

BT-17U3
BT-l/i»4

BT-14U2

BT-1OUA
BT-1OHB

BT-2CHA
BT-2CHB
BT-2THA
BT-2T»B

BT-17H1
BT-17«2

BT-6»A

Q-AP-6»1

BT-45
BT-48
BT-60
BT-43

n» traços
contados

O (n/cm2) =

1279/7,5mm2

2542/7,5mm2

8446/7,5mm2
7621/7,5n»2
3981/7,5mm2

nt/cm2

4 x 101»

17000
34000
113000
102000
53000

O (n/cm2 = IO1»

6482/7,5mm2
6925/7,5mm2

3180/7,5mm2
3270/7,oram»

4410/7,5mm2

4153/7,5mm2

O (n/cm2) =

1985/10mm2

1052/10mm2

877/10mm2

1113/lOmm2

801/10mm2

1390/lOnm2

864/10mm2
793/10mm2

1405/lOmm2

1761/128mm2

H30/10nui»2

O (n/cm2) =

3578/1lOmm»
808/12,5mm»
660/12,5mm2
3302/12,5w»2

1858/12,5mm2

86000
92000

42000
44000

59000

55000

4 x IO1»

20000
10500

9000
11000
8000
14000

8500
8000

14000

1400
11000

3 x IO**

3000
6500
5000
26000

15000

mTh(pg) mTh(ug)
fiss&o espectroscopia

0,16
0,32
1,06
0,96
0,5

0,31
0,33

0,15
0,16

0,21

0,2

0,09
0,05

0,04
0,05
0,04
0,06

0,04
0,04

0,06

0,006
0,05

0,23
0,47
0,38
1.9

1,07

—
1,0
1,2

0,4
0,4

0,5
0,5

0,2

0,06
0,06

0,05
0,08
0,04
0,04

0,04
0,01

<0,l

<0,l

1,2
1,6
1,5
1,3
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Os resultados das amostras da tabela 6.3 foram obtidos fa-

zendo-se correção do fluxo, para isto foram enviados padrões de

tório evaporados em Makrofol, en cada cápsula.

Tabela 6.3. Resultados de tório por traços de fissão.

Amostra

-

i 
i 

i 
i

Código

B-43
C-137

A-3
D-215
E-281

n° traços
contados

O (n/cm2) = 4

2027/39,5mm2

l671/50mm2

O (̂ 'om2) = 4

2548/50mm2
2556/30mm2
1483/30mm2

nt/cm2

X 101»

132000
138000

x I O "

89500
228000
1370000

mThí^g)
fissão

2,0
1.4

13.4
23,2
139,

mTh(/ig)
espectroscopia

0,9
0,5

7.4
15,3

5 60

6.6.Resultados

0 método mostrou-se bastante sensível, já que amostras que

contenham uma quantidade de tório muito pequena, como por exem-

plo a QAP-6S1 que apresentou em torno de 1000 fissões/cm2, o

que corresponde a aproximadamente 1 traço por campo (com aumen-

to de 40x da lente e lOx na ocular), pôde ser determinado o te-

or dê tório, bastando para isto que fossem contados maiores nú-

meros de campos, praticamente todo o detector, chegando-se a um

resultado de aproximadamente 6 ng de tório para todo o filtro.



As amostras que apresentara» valores para o resultado de

tório por traços de fiss&o muito diferentes dos apresentados

por espectroscopia alfa provavelmente deve-se ao fato destas

apresentarem um alto teor de 228Th.



Capitulo 7

Determinação de tório em águas do Morro do Perro

7.1. Introduç&o

Os teores de tório eu águas são muito baixos. Trabalhos

realizados, em águas do Morro do Ferro, em Poços de Caldas, Mi-

nas Gerais, por Cunha (5) e M.G.Vale (7) apresentam valores en-

tre 0,05 a 0,3 ppb para as águas de superfície e 0,15 a 9 ppb

para as águas de profundidade.

Os resultados de M. G. Vale (7) foram obtidos através da

espectroscopia alfa, e, para atingir o limite de detecção do

método, foi necessária uma pró concentração a partir de 10-20

litros de água, por determinação.

Os resultados de Cunha (5) foram obtidos por traços de

fissão. Foram pré concentrados 100 ml de água por evaporação

até 10 ml, e posterior coprecipitação com LaFs, extração de

ÜOa** de HC1 com 0,lM T0P0/tolueno.

Para as determinações de tório em águas com teor de

0,1 ppb, sejam feitas por espectrofotometria com arsenazo III,

é necessário um fator de concentração de 1000 vezes, isto é,

eão necessários pelo menos 10 litros de amostra e um volume fi-

nal de leitura de 10 ml para que se obtenham valores ds absor-

b&ncia confiáveis: uma amostra com teor de tório de 0,1 ppb da-

rá origem a uma solução de leitura de 0,1 ppm, que corresponde

a uma absorbancia em torno de 0,05, em uma cubeta de 1 cm de

percurso óptico.



Para o trabalho desenvolvido» para determinação de tório por

traços de fissSo em filtros nllipore é necessário apenas 1 li-

tro de amostra com um teor de 1 no/1 gerando um filtro com 1 na

de tório.

No presente trabalho o método de traços de fissão desen-

volvido foi aplicado a amostras de águas do Morro do Ferro.

Uma amostra foi analisada tunbém por espectrofotometria

com arsenazo III, para comparação.

7.2. Análise por traços de fissão

7.2.1. Separação química de urânio e tório

Sabe-se da importância da separação do urânio e do tório

para a determinação de tório, por traços de fissão, conforme já

foi descrito no capitulo 4, item 4.1.

0 fator de descontaminação necessário depende das propor-

ções de urânio e tório e das aecçSes de choque efetivas.

Se uma solução tem por exemplo uma concentração de urânio

de 1 pptn e de tório de 1 ppb, tem-se:

= cm » t̂i«̂ «L = 1000 x 4.2 = 84.000
n*T* cih x ímrrn 1 x 0,5



onde:

n«j = n° de traços do urânio

n«T>» = n° de traços do tório

eu = concentração de urânio

cm» - concentração de tório

/un«t = secçfto de choque para o urânio natural

= eecção de choque para o tório

Se neste exemplo, o fator úe descontaninaç&o for 84000 te-

remos ntu/ntTh = 1 , isto 6, 50X dos traços registrados no de-

tector ainda serão provenientes do urânio. Se a proporção de

U/Th for 1000 será necessário um fator de descontaminação de

aproximadamente 107 para que o ntu/ntTh <0,l.

Comparando-se os valores dos coeficientes de distribução

do urânio e do tório, registrados no capitulo 4, escolheu-se

como método de descontaminação a extração com TOPO em um sol-

vente apoiar, em meio de HC1 1H.

Para a extração de urânio, com TOPO, de 500 ml de água, em

extrações com 5 ml , onde o coeficiente de distribuição do urâ-

nio em meio de HC1 1M é de aproximadamente 103 tem-se:

ftn = io3 nn = 103 x 5/500 = 10
(U) no

Isto é, fator 10 de descontaminação.

Ficando de urânio residual 1/10 em cada extração. Serão

necessárias 6 extrações sucessivas com 5 ml para um fator de

descontaminação de 10*, isto é, um total de 30 ml para o volume

da solução de extração.



Se o volume inicial (vo) d© extração fosse de 0,5 nl o urânio

residual em cada extração seria 1/2 e seriam necessárias 20 ex-

trações para o urânio residual ser aproximadamente 10~s, o que

eqüivale a um volume final de extração de 10 ml.

Tornou-se necessário o desenvolvimento de uma técnica ade-

quada, para obter um bom fator de descontaminação e pouca mani-

pulação da amostra.

Um sistema de extração continua foi montado, para permitir

múltiplos extrações com pequenos volumes, de modo a totalizar

um volume limitado de TOPO/solvente consumido e obter alto fa-

tor de descontaminação.

A fim de melhorar as condições de separação, foram deter-

minados os coeficientes de distribuição de U(VI) e Th(IV) em

meio de HC1 contendo AICI3 como "salting out" e para aumentar a

concentração de cloreto, e consequentemente o coeficiente de

distribuição do U(VI). Outra função do Al* 3 é a de mascarar

ánions que possam complexar U(VI) e reduzir o coeficiente de

distribuição.

Os dados existentes na literatura para os coeficientes de

distribuição são de TOPO dissolvido em tolueno em meio de HC1

puro. Como seriam determinados os coeficientes de distribui-

ção em presença de AICI3, optou-se para a utilização do ciclo-

hexano como solvente. Já que ele apresenta uma densidade menor

do que a do tolueno e consequentemente provoca menos emulsào.

Para a determinação dos coeficientes de distribuição foram

utilizados padrões de urânio e tório na mesma concentração, em

meio de HC1 0.1M e 1M com e sem cloreto de alumínio (concentra-

ção final de AlCla de aproximadamente O,1M). Para a extração

a relação entre os volumes da fase aquosa e fase orgânica foi



de 20:1 e o extrator escolhido foi uma soluç&o de TOPO (oxido

de tri-n-octil fosfina) O,1M em cielohexano.

As determinações de urânio e tório foram feitas na fase

aquosa, antes e depois da extração, isto 6, antes e depois da

agitação da fase orgânica com a fase aquosa durante dois minu-

tos.

As determinações de urânio foram feitas por fluorimetria e

as de tório por espectrofotometria com arsenazo III.

De acordo com os resultados, mostrados na tabela 7.1, o

melhor meio para a extração é o de HCl 1M com cloreto de alumí-

nio. Já que apresenta o maior coeficiente de distribuição para

o urânio e para o tório o "D" ainda é <1, permitindo que o urâ-

nio seja extraído para a fase orgânica, permanecendo o tório em

solução.

Tabela 7.1. Coeficientes de distribuição (D) de urânio e tório

em TOPO 0,lM/ciclohexano com e sem AICI3.

Durânlo

HCl 1M

3/A1C13

300

c/AlCla

1980

DTÔI

c/

HCl 1M

0,8

rio

AlCla

HCl

0

0.1M

,52



a) Extrator liquido-liquido continuo

Una aparelhagem de vidro foi confeccionada de forma que o

solvente entraaae pela parte inferior da solução a ser extrei-

da, eu pequenas gotas e percorresse toda a solução con um tempo

de residência suficiente para que o equilíbrio fosse atingido

em cada gota, e consequentemente se obtivesse um bom rendimen-

to.

Na figura 7.1 pode ser observada a aparelhagem montada pa-

ra a extração. No recipiente maior é colocado a amostra, com-

porta aproximadamente 500 ml de solução. No recipiente supe-

rior ao qual é acoplado um tubo bem fino que pode ir até o fun-

do do recipiente contendo amostra, é colocado a solução extra-

to ra. Este tubo fino, que faz a coluna de solvente, é ligado

ao recipiente com o solvente por uma torneira de vidro, regula-

dora do fluxo. Torna-se necessário a colocação de .um magneto

no interior da solução para que as gotas tenham um tempo de re-

sidência maior.

Figura 7.1.Extrator continuo
liquido-liquido
para solventes
menos densos do
que a água.



Apesar dos resultados positivos para a extração do urânio e do

pouco volune de amostra necessário (500 ai), a técnica nSo teve

prosseguimento devido ao tempo necessário para a extração ser

muito longo, em torno de cinco horas. O gotejamento tinha que

ser bem lento e pelo fato de não se conseguir confeccionar um

tubo com a salda das gotas bem pequena, era necessário que o

solvente ao gotejar fosse disperso pelo magneto em diversas go-

ticulas menores, para que se conseguisse desta forma, estágios

menores de extração e um melhor rendimento.

b) Extração em colunas com silica/TOPO/TBP

Segundo a literatura existem alguns trabalhos de "extração

cromatográfica", como por exemplo o de colunas contendo silica

impregnada com TOPO/dietil-benzeno (33), ou também colunas con-

tendo um polímero denominado "Levextrel" impregnado com TBP

(61) onde o urânio é muito bem retido, podendo ser citado ainda

um trabalho onde colunas com silica impregnada com TBP (62),

retém muito bem o urânio, tório e zircônio.

A idéia de impregnar a silica com TOPO/TBP surgiu do fato

do TBP ser um liquido pouco volátil, podendo formar um filme de

solução TOPO/TBP viscoso, nas partículas de SiOa. Tanto o

TOPO quanto o TBP extraem urânio de meio clorídrico, sem ex-

trair o tório.

Preparo da api^> A silica gel foi misturada com TOPO e TBP na

proporção de 25 e IX respectivamente, utilizando-se acetona co-

mo solvente. depois ds estar bem homogêneo a acetona foi eva-



porada e a silica foi condicionada em HC1 1H.

As colunas utilizadas fora* de plástico, do tipo seringa

co» 5 Ml da volus* a um volume de 2 ml de silica.

Um trabalho preliminar foi feito cos padrões mistos de tô-

rio e urânio em usa concentração superior A das acuas (amos-

tras), para que os testes pudesses ser feitos diretamente na

soluç&o, após percolação, sem uma pré concentração. A concen-

tração de tório utilizada foi de 0,5 ppm e a de urânio de

10 ppm. Foran perco lados 500 ai deste padrão misto e tes-

tou-se a presença de urânio e tório na solução, após a passagem

pela coluna e respectiva lavagem com HC1 1H. As determinações

de urânio foram feitas por fluorimetria, pipetando-se 0,4 nl da

solução diretamente em cadinhos de platina, próprios para fluo-

rimetria. As leitura foram compatíveis com as leituras dos

brancos da fluorimetria, significando que existia na pastilha,

uma quantidade inferior a 5 ng de urânio, o que corresponde a

uma descontaminação superior a 99,99%.

As determinações de tório foram feitas por espectrofotome-

tria com arsenazo III e as absorbãncias corresponderam a uma

concentração final de 0,5 ppm, significando que o tório não fi-

cou retido na coluna com eilica/TOPO/TBP.

c) CoprecipitaçAo de tório

Após a percolação da solução pela coluna contendo

silica/TOPO/TBP, é necosério uma pré concentração da solução

contendo tório, para evitar o trabalho com um volume de 500 ml.



Inicialmente a pré concentração seria feita apenas realizando-

ee uma co-precipitação do tório com LaFa e posterior filtraç&o,

procedimento que além de pré concentrar é mais um fator de des-

contaminaç&o, levando-se em conta que o U(VI) não é coprecipi-

tado com o LaF3.

Como o precipitado de LaF3 é en» pequena quantidade e de

cor branca, tornando o seu manuseio bastante difícil, optou-se

por uma coprecipitação preliminar com Fe(OH)a já que este tem a

cor alaranjado tijolo e tem a forma de flocos, facilmente vi-

sualizado e manipulado.

Foram adicionados, à solução, 2 mg de Fe*3 e o pH elevado

com NH-tOH e um aquecimento, até precipitação do

Fe(OH)3-Th(OH)4. 0 precipitado é centrifugado, dissolvido em

HC1 1M. 10 ml. A esta solução adicionou-se 50 jug de La*1"3 e

0,5 ml de HF concentrado, agitando-se constantemente. A solu-

ção foi deixada em repouso, a frio, por 30 minutos e então fil-

trada segundo o procedimento descrito no anexo 1.

Para esta etapa de pré-concentração com Fe(0H)s e LaF3,

for^m feitos testes de rendimento. Para os testes de rendi-

mento foi utilizado um traçador de tório, 23«Th. 0 traçador

foi adicionado a 500 ml de solução e feita a coprecipitação com

Fe(0H)3. a centrifugação, dissolução com 10 ml de HC1 1M, co-

precipitação com LaFs e filtração.

Os filtros foram colocados em um contador do tipo cristal

de poço, de NaKTl), para a contagem dos gamas. As contagens

foram comparadas com as do traçador sem passar pelos proceeos

químicos, apenas aplicado no filtro para que não houvesse dife-

rença de geometria.



Para se fazer aa contagens das amostras que passaram pela sepa-

ração química tomou-se o cuidado de aguardar 48 horas, após a

filtração, já que se faria contagens de gamas e no traçador que

não sofreu separações químicas, estaria em equilíbrio toda a

família radioativa do tório, incluindo o Protoactlnio que 6 o

grande responsável pelos gamas, já as amostras que passaram pe-

la coprecipitação o Protoactinio teria sido separado, ele não 6

coprecipitado. As 48 horas servem então para o crescimento

deste, para que se tenha a família novamente em equilíbrio.

Na tabela 7.2 podem ser comparadas as contagens de uma

amostra que recebeu 100 jil de 234Th e passou pela coprecipita-

ção com hidróxido de ferro e posteriormente com fluoreto de

lântano e as contagens do traçador, 234Th, também em volume de

100 ul.

""abela 7.2. Rendimento para a coprecipitação de 23*Th.

(Dupla coprecipitação:Fe(OH)a seguida de LaFs)

Amostra

Bg

contagem/lOminutos média Rendimento

374
387
344
339
324

350+/-20

25742
26019
26077
26586
26143

26000+/-200 R% = 98,1V-O,9

Padrão + 25670
234-rh 25660

25514
25904
25385

25600V-200



7.2.2. Análise de amostras de águas de profundidade

Um volume de 500 ml, das amostras de águas de profundidade,

do Morro do Ferro, em Poços de Caldas, Minas Gerais, foram per-

co ladas em colunas contendo silica/TOPO/TBP, tendo sido previa-

mente acidifiçadas (H+=1M).

Após a percolação pela silica, isto é, separação do urânio

presente, são adicionados 2 mg de Fe-**3 e o pH é elevado com

NtUOH e aquecimento, para melhor precipitação do

Fe(0H)3-Th(0H)«. 0 precipitado 6 centrifugado e dissolvido em

10 ml de HC1 1M. Foram adicionados 50 ug de La*3 e 0,5 ml d»

HF concentrado, agitando-se constantemente. A solução foi

deixada em repouso, a frio, por 30 minutos e então filtrada se-

gundo o procedimento descrito no anexo 1.

0 filtro após ter sido seco, sob uma lâmpada de infra-ver-

melho, é quarteado e posto em contacto com o detector, Makro-

fol, feito o "sanduíche", envolto em papel alumínio, colocado

em cápsula de poliestireno,Juntamente com padrões, também co-

precipitados com LaF3 e filtrados. A cápsula de poliestireno

é colocada em outra cápsula de polieetireno.por medida de segu-

rança, caso haja algum vazamento, sendo enviada para o reator

IEA-R1,IPEN.CNEN, SSo Paulo, para ser irradiada com neutrons,

sob um determinado fluxo, escolhido conforme os cálculos mos-

trados no capítulo 5.

Após a irradiação o detector é lavado e atacado quimica-

mente com uma solução de NaOH 6M , a 50 °C, durante 40 minutos,

para que os traços de fissão sejam revelados e atinjam uma boa

dimensão para observação ao microscópio, nas condições já des-

critas no capitulo 5.



Para finalizar a análise , 6 feita uma relação direta com as

contagens dos traços dos padrões e das amostras, tendo-se como

resultado o valor para a massa de tório no filtro.

A seguir temos na figura 7.2, uma fluxograma do procedi-

mento seguido para a análise de águas.

<• cetim M • • • , - >o»«- f«»

M t»** C0«
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MI«IU( ÍO O«t MTICTOüf*! OV»«»»««I"»O . •«•?»•• • «O

• • • • êt • M C •

•icnetca'it.

I •••Mtf*M j

Figura 7.2.Fluxograma para determinac&c de tório em águas, por
traços de fissão.



Na tabela 7.3 estão alguns resultados de amostras de águas de

Poços de Caldas, as quais passaram por todo o processo de sepa-

ração química do ur&nio, em coluna com silica gel/TOPO/TBP, já

descrito e por todo o procedimento para a determinaç&o de tôrio

por traços de fissão, até os resultados finais, comparando-se

com um padrão de tório.

Na tabela as contagens foram realizadas em 50 campos, com

um aumento na lente de 40x e ocular 10x, em um microscópio da

marca "American Optical", correspondendo a uma área de contagem

de 3,13 nun2, sendo que apenas a amostra PZ-2 a área contada

foi de 0,63 mm2, já que o número de traços encontrados foi

muito maior. Os dois resultados apresentados para cada amos-

tra, correspondem a diferentes quartos do filtro, da mesma

amostra.

Tabela 7.3. Concentração de tório determinada por traços de
fissão, em amostras de águas subterrâneas, do Morro
do Ferro, em Poços de Caldas, MG.

Amostra

Padrão
25ng
(filtro)

PZ-5

PZ-2

PZ-6

n° traços
(contados)

0 =

4905/3,13mm2

4600/3,I3mm2

3590/3,13mm2

4415/3,13mm2

8295/0,63mm2

8065/0,63mm2

1040/3,13mm2

1165/3,13mm2

n°t/mm2

5 x 10i« n/cm2

1570
1470

1150
1410

13200
12800

320
370

média
2 amostras

1500

1300

13000

347

cTh
(ng/ml)

••

0,042

0,43

0,01



7.3. Análise por espectrofotometria

7.3.1. Pré concentrado de tório

Para pré concentrar aa anostras de águas , para determina-

ção de tório por espectrofotometria, o método escolhido, foi o

desenvolvido por Figueiredo (25) que trabalhou na determinação

de elementos das terras raras em águas do Morro do Ferro, em

Poços de Caldas, Minas Gerais.

0 método consiste da retenção do tório em alumina, em melo

de HF. A eluição é feita com HNO» 1M contendo HF 0.1M, pas-

sando diretamente para uma outra coluna com resina catiónlca,

onde o tório fica retido e Al(III) eluido, complexado com fluo-

reto, a eluição posterior do tório é feita com HNO» 6M, evapo-

rado e retomado para o meio de HC1 6M que é o ideal para a es-

pectro fotometria com arsenazo III.

7.3.2. Análise de águas

0 método consiste na percolação de 10 litros de água numa

concentração O,1M de HF, por uma coluna plástica (seringa de

3ml) com 2 ml de alumina também em meio de HF 0,1 M. A coluna

é fechada com tampas plásticas de forma a se obter um sistema

fechado, para que o fluxo seja estabelecido pela força da gra-

vidade e pelo leito da alumina, conforme pode ser visto nas fi-

guras 7.3 e 7.4. 0 tempo médio necessário para a percolação

de 10 litros de solução foi de 30 horas.



Figura 7.3.Vista co«pla-
ta do sistema
áa percolaçlo
da 10 1 de
água, am co-
lunas com
alunlna.

Figura 7.4.Coluna plás-
tica (serin-
ga) com alu-
mina* onda
estão sando
parcolados 10
1 da água a
frasco da re-
colhimento.



A eluiçao do tório da coluna com alumina foi feita com

ácido nitrico 1M a 60°C, em banho termostatizado, pasaando o

aluido diretamente por uma coluna contando 1 ml da resina ca-

tiõnica do tipo Dowex 50. COM uma granulometria do 50-100 mash,

também condicionada am HF O,1M.

A razão pela qual percola-se em reeina catiônica 6 porque

ao se eluir o tório da coluna COB alumina, uma grande quantida-

de de alumínio 6 deslocada, neste caso a solução de tório fica

contaninada com alumínio, já que este irá interferir na espec-

tro f o tome tria com arsenazo III.

0 sistema de eluiçlo do tório da alumina e percolação si-

multânea na resina catiônica, é mostrado na figura 7.5, sendo

que as colunas de alumina estSo colocadas dentro do recipiente

para o banho.

Figura 7.5. Colunas com alumina acopladas a colunas com resina
catiônica e a um banho termostatizado.



A última etapa para a pré-concentraç&o do tório e separação do

urânio, é a eluiçáo do tório da coluna com resina catiônica,

con 10 «1 de uma solução de ácido nitrico 6M a frio, sob un

fluxo de 1 ml/5 ninutos. A solução é evaporada» eliminado o

ácido nitrico e retomada para um volume de 5 ml com HC1 6M, pa-

ra espectrofotonetria com arsena2O III.

Na figura 7.6 tem-se um fluxograma para a determinação de

tório por espectrof otometria, em águas, fazendo-se uma pré-con-

centração em alumina.

MTUCM M IMWIMI

C»Tt*WC* »»•• K W H • •

•t»l«f ••»•?•••*•••

Figura 7.6.Fluxograma para determinação de Th, em águas, por
espectrofotometria.



7.3.3.Bspectrofotometria do tôrio. com arsenazo III.

Das amostras já preparadas segundo o item 7.3.2 em HC1 6M,

retirou-se uma alíquota de 4 ml para a espectrofotometria.

Adicionaram 0,2 ml de arsenazo III 0,1% e aferiu-se com ácido

oxálico 0,2 M em HC1 6M.

Para a espectrofotometria fez-se uma curva de calibraçao

com padrões de tório em HC1 6M, adicionando-ee 0,2 ml de arse-

nazo 0,1% e completando-se o volume para 5 ml, com Ácido oxáli-

co 0.2M em HC1 6M. As abeorbências foram lidas no comprimento

de onda de 660 nm, após terem sido aguardados 30 minutos para

estabilizar o complexo tório-arsenazo, em cubetas de vidro, de

1 cm de percurso óptico. 0 aparelho utilizado foi um espec-

trofotômetro "Beckman" modelo DÜ-7, calibrado contra branco com

arsenazo.

As determinações foram feitas em diferentes épocas, conse-

quentemente com diferentes curvas de calibraçao.

A tabela 7.4 apresenta resultados para tree amostras de um

mesmo locai, com as respectivas absorbancias e as curvas utili-

zadas .

Tabela 7.4.Resultados de Th, por espectrofotometria com arsena-
zo III, em amostras de águas subterrâneas do Morro
do Ferro, Poços de Caldas,MG.

Amostra Absorbánela Curva Calibraçao Fator C Th (ng/ml)

P2-5 0,0454 Abs=0,457(Th)-0,0058 625.10-« 0,07
PZ-5 0,0656 Abs=0,539(Th)+0,0012 5.10-* 0,06
PZ-5 0,0221 Abe=0,441(Th)+0,0016 625.10-* 0,03



7.4.Discussfto

Para a determinação do tório, en águas, por espectrofoto-

metria com arsenazo III, existe a necessidade além da separação

química, de uma pré-concentração muito grande da amostra, para

que se atinja os limites do método.

Na tabela 7.5 estão colocados os resultados de tõrio em

águas subterrâneas do Morro do Ferro, em Poços de Caldas, Minas

Gerais. Os resultados foram obtidos por espectrofotometria

com arsenazo III e traços de fissão.

Tabela 7.5.Resultados de Th, em águas do Morro do Ferro, por
espectrofotometrla com arsenazo III e traços de fis-
são.

amostra método de determinação ; C m (ng/ml)

PZ-5 traços de fissão 0,042
PZ-2 traços de fissão 0,43
PZ-6 traços de fissão 0,01
PZ-5 espectrofotometria 0,07
PZ-5 espectrofotometria 0,06
PZ-5 espectrofotometria 0,03

De acordo com os dados da tabela 7.5, pode ser verificado

uma certa variação entre os resultados, porém no caso da espec-

trofotometria é perfeitamente aceitável já que o trabalho foi

realizado com leituras de absorbftncias muito baixas, confoi

tabela 7.4, o que acarreta em uma incerteza muito grande.



Pode eer observado tombe» que o método de traços de fissão é

ben liais sensível já que se obteve se» dificuldades de observa-

ção ao microscópio o resultado para a amostra PZ-6 de 0,01 ppb.

Caso esta amostra tivesse sido analisada por espectrofotometria

a absorbancia teria sido muito próxima ao branco, em torno de

0,0012, acarretando uma incerteza muito grande ou então teria

sido necessária uma quantidade inicial de amostra muito maior,

para pré-concentrar, como por exemplo 20 litros de acua, conse-

quentemente um tempo bem maior de análise. Já que o tempo ne-

cessário para percolar 10 litros á em torno de 30 horas.



Capitulo 8

Discussão dos Resultados e Conclusões

8.1. Aspectos Gerais

Os resultados do presente trabalho podem ser avaliados sob

dois pontos de vista:

1) desenvolvimento de métodos e técnicas analíticas para a de-

terminação de tório;

2) análise de amostras da região do Morro do Ferro (MG);

Sob ambos os pontos de vista o trabalho trouxe uma contri-

buição ao problema da determinação de tório, quando presente em

concentrações muito baixas, por exemplo águas ou amostras de

origem biológica. As vantagens e problemas de alguns dos mé-

todos mais importantes de determinação de tório foram abordadas

nos capítulos 3 e 4.

Como foi visto* para a determinação de tório por espectro-

fotometria com Areenazo III, o reagente conhecido que fornece o

composto com a maior absortlvldade molar para o elemento em

questão, e os menores problemas de interferência, é necessária

grande quantidade de amostra para atingir absorbftncias que per-

mitam determinar tôrio com um grau de confiança satisfatório.

0 mesmo ocorre com a espectroscopia alfa, a qual, entretanto

fornece informações impossíveis ds sarem obtidas por métodos



qulaicos ou de traços de fissão.

Os resultados obtidos nas analises de aaoetraa de oriaea

biológica que eraa dadas como "perdidas", devido a alta ativi-

dade de 228Th, mostraram que o método desenvolvido se constitui

ea uma alternativa importante entre os deaais aétodoe existen-

tes.

8.2. Método de deterainação de Th ea amostras de origea bioló-

gica

O método desenvolvido para a determinação de tório permite

sensível simplificação nos métodos de preparação de amostra e

de separação química, quando o interesse for somente Th, ou U e

Th, e não a composição isotópica desses dois elementos.

Considerando que o único interferente natural na deterai-

nação de Th pelo método de traços de fissão é o urânio, e que é

relativamente simples descontaminar as amostras de urânio por

fatores multo elevados, graças às grandes diferenças de compor-

tamento químico entre os ions Th** e UOa*2, é suficiente a ex-

tração do urânio presente como Ü(VI) em coluna de silica im-

pregnada com TOPO/TBP, de meio HC1 1M, contendo Al*» O,1M.

Neste meio o coeficiente de dietribução determinado para U(VI)

é de 2 x IO3, enquanto que o do Th 6 somente de 0,8. A razão

2,5 x IO3 permite alcançar elevados fatores de descontaminação

em separações de múltiplos estágios, como se obtéa ea colunas

de silica impregnada coa TOPO/TBP. 0 papel do TBP é servir de

suporte liquido, mais do que de extrator, pois nas concentra-

ções usadas de cloreto o coeficiente de distribuição do U(VI)

para este éster é baixo. 0 fator de descontaminação de 10«



permite determinar Th em amostras com teores de U 1000 vezes

superiores, sem efetuar dupla irradiaçSo das amostra/detecto-

res, com erro sistemático menor do que +10% devido às fissões

do urânio, no coração do reator IBA-R1 do IPEN-CNEH/SP. Sepa-

ração adicional e concentração da solução isenta de urânio é

feita por coprec ipi taç&o do Th, inicialmente como

Fe(0H)3/Th(0H)4, para facilitar a observação durante o processo

de separação e, em seguida, como LaFa/ThF*.

A suspensão é filtrada em filtro de membrana, tratado pre-

viamente, do modo usual para ter sua superfície recoberta por

uma camada de LaFs, e assim tornar o filtro menos poroso, redu-

zindo os problemas de auto-absorção causados pela penetração do

precipitado contendo Th em camadas mais profundas da membrana.

Deve ser ressaltado que a alto absorção não 6 tão critica na

determinação de Th por traços de fissão, como 6 para espectros-

copia alfa. A energia dos fragmentos de fissão não é impor-

tante para a determinação. Desde que a energia seja suficien-

te para registrar os traços, estes serão revelados, e cabe ao

observador reconhecê-los, mesmo com dimensões diminuídas.

A possibilidade de irradiar os filtros, que resistem bem A

fluéncia de neutrons de reator de 5 x 10*e n/cm2, com a razão

de cádmio de 7 a 10, típica no coração do reator IEA-R1, torna

o processo de avaliação dos detectores por microscopia mais

simples e rápido: a contagem dos traços é feita por amostragem,

contando-se um certo número de campos de observação ao micros-

cópio, por exemplo sob 250 ou 500 vezes do aumento, processo

mais simples e rápido do que contagem integral de área exposta

a fonte não homogênea. 0 estudo da homogeneidade da distri-

buição de Th na superfície dos filtros mostrou que a distri-



buição é homogênea para áreas da orden de IX do total, compatí-

vel com a incerteza estatística do processo de fissão. Reco-

menda-se contar 1000 traços ou mais, e areas superiores a 1% da

superfície "ativa" do filtro. ft importante que padrões e

amostras sejam irradiadas simultaneamente, pois a secção de

choque efetiva para a fissão do Th depende do espectro de neu-

trons na posição utilizada. Mesmo sem padrões preparados pelo

mesmo método, resultados satisfatórios podem ser obtidos se fo-

rem irradiados na mesma cápsula detectores sobre os quais te-

nham sido evaporadas alíquotas de volume -«tabelecido (10 ul,

por exemplo), de solução padrão de Th.

Filtroe de membrana contendo dezenas de nanogramas de Th

produzem densidade de traços na superfície do detector que per-

mite contagem confortável, por exemplo 50 campos de_ observação

sob 250 vezes de aumento ao microscópio. Quantidades menores

podem ser medidas, desde que um número maior de campos seja

contado. Não havendo auto-absorção de fragmentos de fissão, a

densidade de traços de fissão obtida para um filtro contendo

100 ng de Th, irradiado até fluxo de neutrons de 10ie n/cm2,

será de cerca de 3,4 x 104 t/cm3, ou 340 t/mm2. Esta densida-

de de traços corresponde a cerce de 85 traços por campo de ob-

servação do microscópio, sob aumento de 250 vezes. Sendo con-

tados 20 campos, uma área de cerca de 1,5% da superfície do de-

tector terá sido coberta, e um número de traços que corresponde

a uma incerteza estatitica menor do que 3%, devida a natureza

estatística do processo de fissão. Se o filtro tiver sido ob-

tido de uma amostra da 100 g de ossos calcinados» a quantidade

considerada de Th corresponderá è. concentração ds 1 ppb da Th

nos sos.



O fator llnitante será, entretanto a contaminação trazida pelos

reagentee e materiais de laboratório, e dos de tec tores. Con

os devidos cuidados os brancos tte sido omito baixos: a contri-

buição das impurezas dos detectores e das soluções de limpeza e

dos reagentes de elevada pureza utilizados no presente trabalho

foram despreslveis, impossíveis de aerôm quantificadas, mas con

o limite superior estimado menor do que 1 na no filtro. A

contribuição d* contaminações em geral, provenientes dos trata-

mentos de grandes quantidades de amostra, pelo Projeto de Poços

de Caldas, foram muito variadas: com duas exceções, situaram-se

entre 6 e 60 ng de Th no filtro.

Comparando-se as possibilidades do método desenvolvido com

o método de Cunha (5), podem ser feitas algumas considerações.

Naquele método, a solução da amostra é extraída-, de meio

HC1 1M, duas vezes com TOPO 0,1M/Tolueno, para descontamlná-la

do urânio presente, após o que na solução aquosa contendo Th é

feita uma coprecipitação de LaFa/ThF*. O precipitado é cen-

trifugado, lavado e suspenso em 1 ml de HNOs O,1H, usando banho

de ultra-som. Alíquotas (10 ul) desta suspensão são evapora-

das lentamente na superfície dos discos de "Makrofol". Desta

forma o trabalho de preparação dos detectores 6 mais simples do

que a filtração, que exige técnica muito refinada para se obter

distribuição homogênea no filtro, mas o método de separação ten

limite de quantidade de amostra, se aplicado de acordo com as

técnicas propostas.

Por exemplo, se 10 g da amostra considerada, con I ppb de

Th forem dissolvidos para 100 ml de HC1 1H, o urânio extraído,

e o Th coprecipitado, formando a suspensão final de 1 ml, o nú-

mero de traços formados a partir de alíquota de 10 pi da sus-



pensão, sob a mesma fluência de neutrons, sera cerca de 120.

Sera necessário, portanto, aumentar a quantidade de amostra, o

volume da alíquota, ou a fluência de neutrons, para diminuir a

incerteza estatística.

A análise da mesma amostra por espectroscopia alfa, par-

tindo de 100 g, originaria um filtro contendo 100 ng de Th, e a

taxa de contagem de 14/d, o que exigiria cerca de 7 dias para

alcançar 100 contagens (ver 3.3.4).

A determinação de Th por espectrofotometria com arsenazo

III é o método óptico mais sensível conhecido. Partindo-se de

100 g da amostra, para formar 10 ml de solução de leitura (mi-

nima diluição), seria necessária cubeta de 10 cm de percurso

óptico, e de pequeno volume para causar um aumento de abeorban-

cia de 0,05.

8.3. Resultados das análises

8.3.1. Amostras Biológicas

Os resultados obtidos em intercomparação de análises de

filtros de membrana contendo LaFs com o Laboratório do "New

York University Medical Center", em Tuxedo, USA, mostraram que

o método fornece resultados concordantee com a espectroscopia

alfa para amostras isentas de altas atividades de 228Th, e per-

mite a determinação de Th onde a interferência daquele radionu-

clideo impede ou compromete a determinação. Para quantidades

de Th no filtro superiores a 1 jxg a concordância 6 multo boa,

como pode ser visto na tabela 6.1, de resultados de análise de

vegetais.



Examinando os dados da tabela 6.2, de resultados de analise de

amostras animais do Morro do Ferro e dos EvJA, deve-se chamar a

atencfio para as coincidências e discrepancies entre os resulta-

do* do presente trabalho, e os obtidos por espectroscopia alfa

(60). As amostras americanas apresentaram boa concordância

entre os dois métodos, mesmo aquelas na faixa de dezenas de na-

nogramas de Th no filtro, assim como as amostras de oesos de

galinha do Morro do Ferro, na faixa de 300-400 ng de Th por

filtro. As diferenças podem ser consideradas insignificantes,

tendo em vista os baixos teores de Th das amostras e toda a se-

qüência de procedimentos envolvidos.

Por outro lado, as amostras de ossos de boi do Morro do

Ferro apresentaram resultados coincidentes apenas quando a

quantidade de Th era da ordem de 1 ug, medidos por. traços de

fissSo. As amostras contendo de 150 a 500 ng de Th, fornece-

ram resultados mais elevados por espectroscopia alfa, ou não

puderam aer medidas. Três amostras forneceram resultados 3 a

6 vezes maiores por espectroscopia alfa.

Isto pode ser explicado pela maior atividade de a2aTh nas

amostras de ossos de boi. Os padrões forneceram resultados

satisfatórios, de 50 a 1000 ng de Th.

Na figura 8.1 temos a distribuição da razão entre concen-

tração medida por traços de fissão e por eepectroscopia alfa.



FrequêncU

Total d* mtdidaMO

-0.6 0
Log C(TF)/C(EA)

Figura 8.1.Distribuição da razão entre concentração medida por

traços de fissão e por espectroscopia alfa.

8.3.2.Análise de águas do Morro do Ferro

0 método desenvolvido e aplicado a amostras de águas do

Morro do Ferro utiliza a separação de U(VI) por extração croma-

tográfica em colunas de SiOa impregnada com TOPO/TBP, da amos-

tra acid if icada com HC1 até 1M, e o Th é copreclpitado sucessi-

vamente com Fe(0H)3 e com LaFa. 0 uso do Fe(0H)a tem o obje-

tivo de facilitar a observação do precipitado quando se têm

ovolume inicial, de 500 ml de amostra. Com este volume foi

possível determinar teores de Th em solução entre 0,01 e 0,42

ppb, com facilidade, pois as densidades de traços obtidas (370

a 13000 t/mm2) permitiram contar de 1000 a 8000 traços em Areas

de 3 mm3 ou menores.



(tea anoatra (poço de perfuração PZ-2), mostrou em dois setores

distintos irradiados separadanente en contacto com detectores

"Makrofol", boa coincidência de valores: 8295 e 8065 traços, o

que corresponde ao desvio de +/-1,3% em relação à média. Se-

tores separados de um padrão apresentaram 4905 e 4600 traços na

mesna area, o que corresponde a um desvio de +/- 3% eu relação

à média. Isto evidencia a honogene idade da distribuição do Th

nos filtros, e a confiabilidade na precisão do nétodo. A exa-

tidão depende somente da qualidade das soluções padrão de Th

utilizadas como referência, o que permite afirmar que o método

merece confiança.



A coprecipitação do tório co LaFs foi realizada em tubos

de ensaio, jé que eram apenas 10 ml de solução e seria mais

prático para a homogeneização podendo eer utilizado um "vôrtex"

conforme figura A.l

Antes de filtrar a suspensão de LaFa/ThF* faz-se a filtra-

çSo de 10 ml de uma suspensão de LaFs isenta de tório, apenas

para diminuir os poros da membrana. A suspensão de LaFa con-

tém 10 ug de La*3/ml, sendo necessários, para 100 ml, 1000 pg

de La*3 em HC1 1M, 5 ml de HF concentrado, agitação e repouso

por 30 minutos em banho frio.

Figura A.l. Tubo contendo suspensão de LaFs/ThF*. sendo agitado

em "vórtex".



Para a flltração da suspensão foi utilizado UM sistema consti-

tuído de um kitassato de 250 ml, um funil "Gelman Sciences" de

25-50 ml de capacidade, n° 4204, de poliaulfona e uma bomba de

vácuo. As membranas eram Gelman. Na figura A.2 pode ser ob-

servada uma foto do sistema montado.

Figura A.2. Sistema para filtração de suspensão de LaFs/ThF*

Procedimento para a filtracfto

Io. Com a bomba de vácuo ligada, lava-se a membrana com 5 ml de

etanol absoluto e em seguida com 5 ml de água deeionizada.

2». Filtra-se em seguida duas porções de 5 ml de suspensão de

LaFs.

3°. Filtra-se então a suspensão de ThFVLaFs, mantendo o vácuo

ligado.



4°. Lava-se o tubo com 5 ml de água e 100 ul de HF concentrado.

5°. Lava-se duas vezes com etanol absoluto (5 ml).

6o. Retira-se o filtro com o vácuo ligado e seca-se no infra

vermelho.
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