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RESUMO

Ao longo dos anos o CDTN tem aplicado diversas técnicas analíticas tu determinação de lório. Este trabalho
é sobre * evotuçio da ativaçío neulrônica na análise de Th-232, dos anos 60 até hoje, ressaltando a
importância das solicitações de análises e também a implantação da espectrometria alfa na determinação de
Th-228eTh-230.

HISTÓRICO

No final da década de 60, o Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear/CDTN então denominado IPR (Instituto de
Pesquisas Radioativas), desenvolveu técnicas de determinação de
urânio e tório em pirocloro (minério de nióbio associado a cilck» e
sódio, com a ocorrência de tintalo e terras raras) proveniente de um
projeto de exportação de nióbio.O objetivo das analises era informar
o conUudo daqueles radionuclideos naturais exportados junto ao
nióbio, para que fossem, então, repostos à CNEN, pelo importador,
em equivalente de urânio. O urânio era determinado por Neutrons
Retardados (NR) e o lório por Fluorcscêncta de Raios-X (FRX>

Com a prospecçio mineral do urânio, e sendo freqüente a
ocorrência de tono cm solo brasileiro, configurou-se uma demanda
crescente de determinação desse elemento em minérios de interesse.
Isto ocorreu porque o tório interfere na prospecçio radiológjca do
urânio. Neste meio tempo, varia* técnicas analíticas foram
implantadas e a utilização das mesmas dependia da concentração
prevista de tório, do prazo de análise requerido e de interferências
presentes. Além da FRX, a Colorimetrja, a Potenciometria,
Gravimetria e Volumetria, atendiam ao solicitado. Entretanto, na
década de 70 pouco a pouco, foi surgindo a necessidade de
determinação de tório a níveis menores que 20 ppm, para os quais as
técnicas acima, nSo eram adequadas. Ai solicitações de analise eram
principalmente relativas a amostras de lixfvias, resíduos e minérios. A
alternativa encontrada foi a Ativação Ncutrônica (AN) que já estava
sendo empregada na determinação de vários outros elementos. O Th-
232 passou a ser determinado através do Pa-233 (meia-vida longa, 27
dias), Th-233 (meia-vida curta, 22,2 min) e por NR.

Em paralelo, outro tipo de solicitaçio analítica que começava
a tomar vulto, que era a quantificação de lório em amostras
ambientais tais como, águas de superfície e potável e plantas,
provenientes de diversas regiões do País.

No final da década de 70 com os Programas de Monitoração
Ambiental coordenados pelo CDTN em diversas instalações nucleares
e mineradoras, houve uma maior diversifícaçio das matrizes
analisadas: pasto, solo, sedimento, filtro de ar, cinzas de biomateriais
e alimentos. Já na década de 80 foi implantado um método de
separação radioquímica de Th-228 e, Th-230 seguido da
determinação destes radionuclideos por espectrometria alfa. As
matrizes analisadas eram águas de superfície, potável e subterrânea e
filtro de ar.

TÓRIO: IMPORTÂNCIA RADIOLÓGICA

Do lotai de tório que alcança o organismo, 70% é
transportado para os ossoi onde fica retido com meia-vida biológica,
& - , de 8000 tf as; 4% segue para o pulmSo, com 0^ de 900 dias e
16% é distribuído entre todos os órgãos e tecidos do corpo, com tb^
de 700 dias. Os 10% remanescentes sao diretamente excretados em
um período de 0,3 dias [1]. Este modelo metabolic© mostra que os
ossos sio a parte mais critica de absorçlo. '

Sob o ponto de vista radiológjco, os ísótopos do tório, Th-
232, Th-228 e Th-230, s3o de particular interesse devido âs suas
características nucleares [2]:

- o Th-232 é natural com abundância isotópica de 100%, meia-vida
de 1,39x10*° anos. E emissor alfa de energias de 4,01 e 3,95 MeV e
inicia uma série natural de decaimento radioativo,
- o Th-228 faz parte da série do Th-232, com meia-vida de 1,9 anos e
emissões alfa de 5,42 e 5,34 Mcv e
- o Th-230 é produto de decaimento da série iniciada pelo U-238,
meia-vida de 7,5x10* anos e emissões alfa de 4,68 e 4,61 McV.

Assim, esses três radioisótopos pertencem a Classe L mais
restritiva entre as Classes de Radiotoxidez [3]. Os Limites de
Incorporação Anual (LIA) cm 40 horas/semana para o Trabalhador
estão apresentados na Tabela 1. Para o Indivíduo do Público esses
valores s3o 50 vezes menores.

Th-232: DETERMINAÇÃO POR ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA

A análise por Ativação Ncutrônica se baseia no fato de que
um elemento ao ser submetido a um fluxo de neutrons, sofre reação
do tipo (n,y) transmutando-se cm um radiomielideo [2]. No CDTN,
as irradiações sio realizadas no Reator TRIGA MARK IIPR-R1 que,
a potência de 100 kW, apresenta fluxo de neutrons térmicos médio de
6,6x10'' n.cm"2.*"1. Para a irradiação, as amostras e padrões s io
encapsulados cm tubos de polietileno e submetidos ao fluxo por um
tempo suficiente para a obtenção de uma atividade mínima de 2x10*
Bq, é esperado um tempo adequado para o decaimento dos
radionuclideos de meia-vida média (<3 dias) e, a seguir é efetuada a
espectrometria gama. O espectro é levantado em um detector Ge(Li)
aeoplaw por eletrônica apropriada a um mulbcanal e
microcomputador, onde sio processados os dados. Os cálculos sao
efetuados por regressio linear.

Atualmente, no CDTN, o Th-232 é determinado através do
Pa-233. O Th-232 (secçSo de choque de 7,3 barns) ao sofrer reação
(n,-y) forma o Th-233 que por decaimento Or origina o Pa-233 com
principais emissões gama de 299,9(15%); 311,8(100%); 340,3(4%)
keV.

A determinação pode ser instrumental ou destrutiva, ou seja,
com separação radioquímica do Th-232. A concentração presente de
urânio conduzirá o desenvolvimento do método. Se a ocorrência do
urânio for menor ou igual a 100 ppm, a análise será instrumental, se
for maior, o tório será separado quimicamente em etapa anterior a
irradiação. Isto porque o urânio quando ativado causa interferências
ao elevar a radiação de fundo, alem de impossibilitar o manuseio da
amostra, devido a alta taxa de exposição. As matrizes que fazem parte
da demanda atual do Setor de Radioquímica sio: água de superfície,
subterrânea e potável, esgoto industrial, efluentes, solo, sedimento,
minério, pasto, cinza de bíoir.alcriaís, filtro de ar, lama, lixívias
aquosas e orgânicas, rejeitos sólidos e líquidos, resíduos industriais,
petróleo, urina e precipitados diversos.



Tabela 1 - Dados Radiologia»

Kadkmuclidcos LIA(Bq)
Ingestão

a

corpo

2X10 5

1x10*
3x10*

superfície
óssea

5x10*
4x10*
7x10*

Inalação
b

corpo

4X10 2

2x102
4xl0l

superfície
óssea

Sxio2

6X102

6x102

c

corpo

6x10*
6x102

ó x l O 2

superficie
óssea

7x10*
6xl02

LIA-* Limite de Incorporação Anual
a -»Todos os compostos do tório
b —• Todos os compostos do tório exceto os da letra c
c —»Óxidos c hidróxido*
SO -» Superficie óssea

Método instrumental

Agrupando os'vários tipos de matrizes, o método geral
consiste cm:

•amostras sólidas em pó tio pesadas em tubos de pofienieno e 6
preparada a curva de padrões em paralelo,
•amostras de filtro de ar sio acondictonadas no* tubos de poücülcno,
enquanto a curva de padrões é preparada pipetando para papel de
filtro quantidades adequadas dos padrões c sendo transferidos pan os
tubos,
•amostras líquidas sio pipetadas diretamente para os tubos ou
concentradas por evaporação. Se necessário é feita a destruição da
matéria orgânica. Procedi-se de forma idêntica com a curva de
padrões.

Após as amostras e a curva de padrões estarem devidamente
acondictonadas, é feita a irradiação, sequida de um tempo de espera
mínimo de dez dias, quando é executada a espectrometria gama.

Método destrutivo

Também agrupando as matrizes, o procedimento geral t o
seguinte:

-amostras sólidas em pó e filtros de ar. sâo adicionadas de carreador
de ítrioe a seguir executada a dissoluçio ácida, fluorizaçSo, adiçSode
ácido sulfurico e a coprecipitaçao do tório com o itrio, como oxalato.
Os papeis de filtro com oi precipitados sJo «condicionados nos tubos
de irradiação. A curva de padrões é submetida ao mesmo

-amostras líquidas e a curva de padrões s3o pipetadas e acrescidas do
carreador de ítrio. Se necessário é feita a destruição de matéria
orgânica. Com o acerto de pH, o tório e o itrio sao coprecipitados

como oxalato. Os papéis de filtro com os precipitados sio transferidos
para os tubos.

Em ambos os casos, padrões e amostras sSo irradiados como
anteriormente, mas o tempo de espera no método destrutivo é de
apenas três dias.

Os limites alcançados para o Th-232 em algumas matrizes
estSo listados na Tabela 2.

Th-228 E Th-230:
ESPECTROMETRIA ALFA

DETERMINAÇÃO POR

A análise por Espectrometria Alfa se base*a na contagem das
partículas alfa emitidas pelo material em estudo. No CDTN é
utilizado um detector de barreira de superficie com um sistema
mecânico de vácuo, acoplado por eletrônica apropriada a um
multicanaL Para a espectrometria, o radionuclídeo deve estar
depositado em uma superficie especular, de preferencia por
cletrodeposiçio. As matrizes atualmente analisadas sio: filtro de ar e
águas de superfície, potável e subterrânea. O método consiste,
basicamente, em cinco etapas:

• concentração da amostra, no caso de água, ou dissolução ácida, no
caso de filtro de ar;
- scparaçSo dos isótopos de tório de elementos interferentes através de
coprecipitaçoes sucessivas, cm presença áo carreador de lantânio. Em
caso de presença de urânio é feita a fluorizaçlo. Em presença de
rádio é feita a coprecipitaçao com bário na forma de sulfato*,
- extração com solvente (tenoü-trifluor acetona, TTA, cm xüeno),
separando os isótopos de tório do lantânio e demais terras raras,
- concentração dos isótopos por cletrodeposiçSo em disco de aço
inoxidável,
- espectrometria alfa.

Tabela 2 - Parâmetros relativos às análises

Amostra

Esgoto industrial

Águas de superficie
subterrânea e potável

Solo, sedimento

Pasto

Biomateriaís

Rhro de ar

Análist

Th-232

Th-232

Th-230

Th-228

Th-232

Th-232

Th-232

Th-232

Th-230

Th-221

CMD (concentração minima
detectávcl)

0,02 Bq//

0,01 Bq/l

0,05 Bq/Í

0.05 Bq/l

0,01 Bq/g

0,01 Bq/g de cinza

0,01 Bq/g de cinza

0,01 mBq/m3

5OmBq/ii]3

S0mBq/m3

Quantidade de Amostra

0,5 litro

1 litro

2 gramai

2 gramas

2 gramas

130 cm2



Os cálculos são efetuados por regressão linear, uma vez que
todo o procedimento é acompanhado por uma curva de padrões do
isótopo cm estudo. Os limites alcançados estão listados na Tabela 2.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento e a participação em projetos e o
atendimento às solicitações tem levado a ampliar e a otimizar as
técnicas analíticas em vigor no CDTN. A Ativação Ncutrônica por
suas características inerentes de sensibilidade e especificidade tem
sido, ao longo do tempo, uma ferramenta poderosa na determinação
do Th-232 em diversas matrizes na faixa de detecção de 0,01 a 4 Bq.

A Espectrometria Alfa, por sua vez é a única técnica que
permite serem identificados individual e simultaneamente diversos
radbnucKdeos emissores alfa. É técnica laboriosa, porém sensível e
específica.
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ABSTRACT

Over lhe years, the CDTN has been applying several
analytical techniques on determination of natural thorium. This paper
is about the evolution of the neutron activation technique applied to
Th-232 analysis from sixties up till now, and the importance of
requesting^ of analysis on th» evolution. Other one important
consequence of those requesting* was the determination of Th-228
and Th-230 by alpha spectrometry.


