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Sumário: Instalações nucleares brasileiras, de acordo com a 

norma CNEN-NN-2.02, devem dispor de sistemas de 

medição que permitam determinar o seu inventário de 

material nuclear. Com o intuito de avaliar e acompanhar o 

desempenho dos laboratórios envolvidos nestes sistemas de 

medição, a realização de programas de comparação 

interlaboratorial torna-se fundamental. Neste contexto, a 

implementação do método de titulação potenciométrica 

automatizado, o qual visa a caracterização de amostras de 

urânio, uma vez implementado, representa um elemento de 

referência para os programas nacionais.  

Palavras-chave: titulação potenciométrica, urânio, material 

nuclear. 

1. INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Salvaguardas (LASAL) da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) tem como atividade 

realizar análises de materiais nucleares presentes nas 

instalações brasileiras do ciclo do combustível nuclear. 

 Como responsável pelo Sistema Nacional de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a CNEN 

deve estar apta a verificar independentemente os inventários 

declarados pelos operadores das instalações nucleares. Para 

tal, são executadas análises destrutivas e não-destrutivas de 

materiais produzidos, manipulados e estocados nestas 

instalações.  

Todas as instalações nucleares brasileiras dispõem de 

sistemas de medição que possibilitam determinar os seus 

inventários[1]. Uma das maneiras de avaliar e acompanhar 

esses sistemas se dá pela participação dos laboratórios 

envolvidos em programas de comparação interlaboratorial. 

 Os programas permitem aos laboratórios: melhorar a 

qualidade dos resultados analíticos; detectar e reduzir erros 

sistemáticos; estimular a inovação tecnológica laboratorial; 

e capacitar tecnicamente as equipes envolvidas.  

Em 2004, a CNEN estabeleceu um acordo de 

cooperação técnica com o New Brunswick Laboratory 

(NBL), laboratório internacional que produz e fornece 

materiais de referência certificados de urânio. Este acordo 

visou a avaliação e a modernização da capacidade analítica 

do LASAL, especialmente quanto às técnicas de 

determinação da concentração de urânio total. 

 Um dos pontos do acordo consistiu em implementar no 

LASAL uma nova versão, automatizada, do Método de 

Titulação de Alta Precisão [2] o qual é utilizado pelo NBL 

de forma manual.  

Por meio de procedimentos químicos (ensaios 

destrutivos), este método pode ser aplicado para análise de 

urânio metálico, UO2, UO3, U3O8, UF6 além de outros 

materiais do ciclo do combustível nuclear.  

A implementação do Método de Titulação 

Potenciométrica Automatizado visa a caracterização de 

amostras de urânio a serem utilizadas em programas 

nacionais de comparação interlaboratorial para sistemas de 

medição de material nuclear. 

2. MÉTODOS 

O Método de Titulação de Alta Precisão/NBL [2], 

utilizado neste trabalho, para determinação da concentração 

de urânio total é um método seletivo.  

Para este método foram utilizadas amostras contendo de 

2,5 a 3,5 g de urânio.  

Como estas amostras estavam na forma de pastilhas de 

UO2, foi necessário dissolvê-las em ácido nítrico 

concentrado sob aquecimento em torno de 100 ºC. Sendo 

que para cada grama de urânio foram adicionados 3 mL de 

HNO3.  

Após a dissolução total da amostra, esta foi levada a 

secura e redissolvida com 10 mL de HNO3 8 M, seguida de 

adição de 5 mL de ácido perclórico concentrado. 

As alíquotas obtidas foram levadas a quase secura e 

redissolvidas com 10 mL de água purificada e 5 mL de 

ácido perclórico concentrado. Esta etapa foi repetida mais 

uma vez, finalizando com aquecimento até quase secura. 

 Para redissolver a amostra, foi adicionado uma 

quantidade mínima de água purificada, em torno de 5 mL. 

 Assim, para finalizar toda a etapa de abertura de 

amostra, foram adicionados 50 mL de ácido fosfórico 

concentrado acrescido em seguida de 2 a 3 gotas de 

dicromato de potássio 2%. 

O urânio foi reduzido a U (IV) pelo sulfato ferroso em 

meio de ácido fosfórico.  



A quantidade de FeSO4 1M requerido para uma redução 

completa, foi calculado a partir do peso da amostra através 

da equação recomendada pelo Método de Titulação de Alta 

Precisão/NBL [2]. 

Após a redução pelo sulfato ferroso, foi necessário 

reduzir o volume para cerca de 50 mL. E logo em seguida, 

foi adicionada 10 mL de H2SO4 9 M. 

 Após aproximadamente 15 minutos, foi adicionado 5 

mL de ácido sulfâmico 1,5 M e 2 mL de FeSO4 1M. 

O excesso de Fe (II) foi removido pela oxidação 

seletiva com o ácido nítrico em presença de Mo (VI) em 

meio de ácido sulfâmico. Isto foi feito através da adição de 

10 mL de reagente oxidante preparado conforme 

recomendado pelo Método de Titulação de Alta 

Precisão/NBL [2] 

Após esta etapa, diluiu-se as amostras com 100 mL de 

água purificada gelada, em torno de 4 ºC, e 0,10 g de sulfato 

de vanadila foi adicionado para aumentar a taxa da reação 

da titulação. 

Para a determinação do U (IV), foi adicionado 

inicialmente K2Cr2O7 sólido. Com a aproximação do ponto 

final seguiu-se a titulação por meio da adição de uma 

solução padrão de dicromato de potássio 0,01 N até o 

potencial de 130 mV.  

A concentração de urânio foi obtida a partir da 

quantidade total (sólido e solução) de padrão primário de 

dicromato de potássio, que foi consumido na titulação. 

 A rastreabilidade da medição foi estabelecida através 

do dicromato de potássio (NIST SRM 136e), único Material 

de Referência Certificado envolvido na aplicação do 

método. Isto porque, o mesmo padrão primário de dicromato 

de potássio utilizado na forma sólida foi usado para preparar 

a solução titulante.  

Os tempos de reação antes e durante a titulação foram 

controlados, principalmente após a adição da água gelada, 

evitando assim a oxidação do U (IV) pelo ar e 

consequentemente um bias negativo.   

O sistema de titulação potenciométrica automatizada, 

além da bureta do instrumento e sua parte eletrônica, 

consiste de um fio de Pt-Rh (90:10) usado como eletrodo 

indicador e um eletrodo de referência de sulfato mercuroso.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Serão apresentados alguns resultados preliminares, 

como também as etapas que ainda serão executadas. 

3.1 Testes para o titulador Metrohm Titrando 836 com o 

Método “Davies & Gray/NBL” [3] 

 Esta etapa inicial foi realizada a fim de avaliar a 

performance do titulador Metrohm Titrando 836, adquirido 

pelo laboratório para a implementação do Método de 

Titulação de Alta Precisão/NBL. 

Para avaliar a performance deste equipamento foi 

aplicado o Método “Davies & Gray/NBL”. Este método é 

amplamente usado no laboratório com exatidão e 

repetitividade de 0,1%. 

 Para as determinações, foi utilizada uma solução 

preparada por dissolução de urânio padrão primário (NBL 

CRM 112A).  

A concentração da solução foi ajustada de acordo com a 

faixa recomendada (90 mg a 125 mg de U/mL de solução). 

Isto é, de acordo com o Método “Davies & Gray/NBL” 

[3,4], do qual o método em implementação é uma versão 

aperfeiçoada.  

Na preparação do titulador foi necessário ajustar o 

incremento do volume de dicromato de potássio, o potencial 

de ponto final, o eletrodo indicador, a velocidade de adição 

e de agitação.  

Para evitar erros de calibração volumétricos, este 

método é executado em base de peso. Em conseqüência, as 

buretas foram calibradas por gravimetria para converter em 

massa o volume gasto na titulação.  

Os resultados analíticos foram calculados de acordo 

com a seguinte fórmula: 

DTFVQ    (1) 

onde, Q é a quantidade U em cada alíquota (mg); V é o 

volume do titulante (mL); F é o fator de correção da bureta 

(g/mL); e TD é o título da solução padrão de dicromato de 

potássio (mg K2Cr2O7/g solução). 

O fator de calibração da bureta (F) foi obtido 

experimentalmente através das pesagens de frascos 

contendo um volume conhecido de uma solução padrão de 

dicromato de potássio. Cabe ressaltar que esta solução 

padrão foi a mesma utilizada na titulação.   

Logo após, determinou-se a média, o desvio padrão e o 

coeficiente de variação das pesagens. O valor do coeficiente 

de variação deverá ser sempre  0,009% para que sejam 

atingidas as metas de exatidão e repetitividade [2]. 

 Já o valor de TD foi obtido através da fórmula: 
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onde, w é o peso líquido de dicromato de potássio (g), W é o 

peso líquido da solução padrão de dicromato de potássio 

(kg), A é o peso atômico do urânio natural (g), M é o peso 

molecular do dicromato de potássio (g), PD é a pureza 

química do dicromato de potássio (%p/p), ar é o peso 

específico do ar (g/cm
3
), pesos é o peso específico dos pesos 

da balança (g/cm
3
) e D é o peso específico do dicromato de 

potássio (g/cm
3
).  

Os valores de peso molecular, pureza, peso específico 

do dicromato de potássio e o valor de peso atômico do 

urânio foram retirados dos respectivos certificados.  

Para o peso específico dos pesos da balança adotou-se o 

valor de 8000 Kg/m
3
. Entretanto, o peso específico do ar foi 



obtido através da equação recomendada pelo Comitê 

International des Poids et Mesures (CIPM) [5].  

Os resultados das quantidades de urânio, obtidos de 

acordo com as equações anteriores, podem ser vistos na 

Tabela 1, após conversão em massa, utilizando-se urânio 

padrão primário (NBL CRM 112A). 

Tabela 1. Quantidade de U total determinada pelo método “Davis 

& Gray/NBL” no titulador Metrohm Titrando 836. 

 

Quantidade de U na 

alíquota (mg) 

Quantidade de U 

determinada na titulação 

(mg) 

Bias (%) 

106,0102 106,0616 0,048 

106,3551 106,3956 0,038 
105,9483 105,9901 0,039 

106,3728 106,3836 0,010 

106,3020 106,3598 0,054 
106,2667 106,3121 0,043 

106,1517 106,1690 0,016 

106,1075 106,1213 0,013 
Média dos Bias (% rel): 0,033 

Desvio Padrão (% rel): 0,017 

 

Para efeito de comparação, foram determinadas 

quantidades de urânio pelo Método “Davies & Gray/NBL”, 

porém realizadas em outro titulador de uso do laboratório 

(Mettler modelo DL-67) conforme Tabela 2. Em ambos 

foram aplicados Testes de Grubbs [6] para rejeição de 

dados, sendo que nenhum foi rejeitado. 

 De acordo com os critérios estatísticos para este 

método, os resultados da análise foram comparados a outros 

da mesma amostra. E o erro relativo entre os resultados e o 

desvio padrão relativo foram respectivamente menor ou 

igual a 0,14% e 0,1% [7].  

Portanto estes resultados obtidos estão de acordo com 

os requisitos internacionalmente adotados, expressos na 

ITVs 2000 [8] para componentes tipo A e B associados às 

medições de salvaguardas.  Em conseqüência disto, foram 

aceitos e reportados. 

Tabela 2. Quantidade de U total determinada pelo método “Davis 

& Gray/NBL” no titulador Mettler DL-67.  

 

Quantidade de U na 

alíquota (ref) (mg) 

Quantidade de U 

determinada na titulação 

(ref) (mg) 

Bias (%) 

107,6165 107,5404 -0,071 

108,2002 108,0788 -0,112 

107,8022 107,6831 -0,110 

107,9260 107,8229 -0,096 

108,0410 107,9122 -0,119 
104,6006 104,5016 -0,095 

107,7049 107,5565 -0,138 

107,9703 107,8783 -0,085 
Média dos Bias (% rel): -0,103 

Desvio Padrão (% rel): 0,021 

 

3.2 Testes com o novo sistema e implementação do método 

Estão sendo realizados testes preliminares com o novo 

sistema de titulação automática visando a determinação de 

parâmetros de operação.  

Para minimizar a subjetividade do analista, tem-se 

como etapa principal a automatização do método através do 

titulador Metrohm Titrando 836.  

Dentre os ajustes, engloba-se a adequação da 

concentração da solução padrão de dicromato de potássio, 

dos eletrodos e do potencial de ponto final. 

 Associados a esta etapa estão sendo realizados testes 

adicionais dedicados à preparação das soluções analítica em 

estudo, bem como a definição dos critérios estatísticos para 

aceitação dos resultados obtidos. E, finalmente, serão 

realizados experimentos de implementação da técnica de 

forma automatizada por meio da análise de alíquotas de 

solução padrão de urânio para verificar o desempenho do 

método.  

4. CONCLUSÕES 

Visto que os resultados obtidos para o Método “Davies 

& Gray/NBL” com o titulador Metrohm Titrando 836 o 

validaram para uso neste método. É razoável supor que o 

mesmo equipamento seja adequado para a implementação e 

uso do Método de Titulação de Alta Precisão/NBL. 

A automatização do Método de Titulação de Alta 

Precisão/NBL pode revelar vantagens sobre o método 

realizado manualmente, tais como a minimização da 

tendência do operador e a reprodutibilidade das condições 

de medida. 

 A implementação do Método de Titulação de Alta 

Precisão/NBL [2] requer determinações adicionais para 

atingir exatidão e repetitividade em torno de 0,007% 

expressa em termos de desvio padrão relativo. 

 Com o método analítico devidamente implementado, 

será possível iniciar um trabalho de caracterização de 

amostras de urânio para fins de programas de comparação 

interlaboratorial para sistemas de medição nos laboratórios 

nacionais.  
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