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Devido ao risco biológico inerente e meia vidas relativamente longas, os radionuclídeos 226Ra,
228Ra, 210Pb e 210Po devem ser freqüentemente monitorados para se verificar qualquer contaminação
ambiental ao redor de minas e usinas de urânio. Atualmente, os métodos utilizados para
determinação desses radionuclídeos levam aproximadamente trinta dias até que se alcance o
equilíbrio radioativo dos filhos do 226Ra  e 210Pb. A avaliação das descargas dos efluentes  e
vazamento dos depósitos para os corpos de água nos programas de monitoração, necessitam de
respostas rápidas para se implementar medidas corretivas, desse modo métodos rápidos de
determinação devem ser implementados. Este trabalho, apresenta um método sequencial e rápido,
para em três dias determinar de maneira precisa e sensível, 226Ra,228Ra,210Pb e 210Po em amostras de
águas e de efluentes.

Para a determinação dos radionuclídeos, é feito um tratamento prévio das amostras onde se faz uma
coprecipitação com dióxido de manganês, após terem sido adicionados os traçadores de 133Ba, 209Po
e carreador de chumbo estável. O precipitado é dissolvido com HCl 2Mol.l-1 e a solução é percolada
por uma coluna cromatográfica de resina tipo “crown ether” Sr-Spec fabricado pela Eichrom. O
rádio nessas condições não é retido, sendo determinado por espectrometria alfa após sua uma
microprecipitaçao. O chumbo é eluído com solução de HCl 6 Mol.l-1 e após a precipitação como
oxalato, determinado por cintilação em meio líquido. O polônio é eluído com HNO3 6 Mol.l-1 e
depositado espontâneamente em plaquetas de prata em meio redutor.

O programa de monitoração de efluentes de uma instalação de tratamento químico de minérios de
urânio e das drenagens ácidas dos estéreis de mina, requer métodos sensíveis e confiáveis para
determinação dos radionuclídeos de interesse para determinação das doses e cumprimento aos
limites derivados estabelecidos para a instalação.  Além dos isótopos de Urânio e Tório, os isótopos
de Rádio, Chumbo 210 e Polônio 210  podem estar presentes nas fases sólida e líquida dos rejeitos
no processamento de urânio. Eles devem ser monitorados nos efluentes após o tratamento e nas suas
interfaces com o ambiente com rapidez, para que medidas corretivas possam ser implementadas e
assim impedir a contaminação dos cursos d’água à jusante da instalação. A mina de urânio de
Caldas-M.G., localizada no planalto de Poços de Caldas, está localizada sobre o divisor de águas
das duas importantes bacias do Planalto, a do Rio Verde e a do Ribeirão das Antas. Os efluentes de
usina após tratamento com cal, são encaminhados para uma bacia de decantação sendo seu
sobrenadante  tratado com cloreto de bário e os finos retidos em outras duas bacias. O sobrenadante
é finalmente lançado no ribeirão Soberbo, afluente do Taquari e este do Rio Verde. As águas de
drenagem dos bota fóras de mina, são captadas em bacias e sofrem tratamento também com cal. O
sobrenadante é lançado na bacia de Águas Claras, junto à instalação e esta  para o Ribeirão das
Antas. A figura 1 mostra o mapa de monitoração ambiental da instalação e as figuras 3 e 4  mostram
uma vista da pilha de estéril da mina com sua bacia de drenagem e a cava da mina.
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A partir dos grupos críticos hipotéticos e do uso de terras e águas da região sob influência da
instalação, foram definidos os limites derivados de lançamento para o Ribeirão das Antas ( 0.1 Bq/l
dos isótopos de 226 Ra, 228 Ra, 210Pb e 210Po), Ribeirão Soberbo( 0,2 Bq/l)  e Córrego da Consulta (1
Bq/l) considerando uma contribuição máxima para a dose à população de 0,3 mSv/ano.

Esses limites são verificados através de um programa de coleta de amostras com freqüencia
semanal, e em situações anormais, como no caso de elevados índices pluviométricos, a resposta
analítica deve ser rápida, para que se possam implementar medidas corretivas.  Os métodos mais
comuns para a determinação dos isótopos de Ra-226 são a coprecipitação com BaSO4 e e contagem
alfa total após um mês ao atingir equilíbrio com o seu filho 222Rn ou através da emanação do 222Rn
também após alcançar o equilíbrio radioativo[1]. No caso do Pb-210, também é feita uma
coprecipitação com cromatos e posterior contagem beta após 30 dias de modo a se alcançar
equilíbrio radioativo com seu filho Bi-210. Métodos diretos de deposição de Po-210 não podem ser
utilizados, devido aos interferentes comuns encontrados nos efluentes tratados, impedindo sua
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deposição em meio redutor. Este trabalho apresenta uma modificação do método proposto por
Sill[2] e Lim[3] para determinação de 226Ra e 228Ra, baseado na determinação por espectrometria
alfa e gama de fontes finas de sulfato de bário e rádio, espectrometria beta do 210Pb por cintilação
líquida e espectrometria alfa para 210Po[4].

Para a determinação dos radionuclídeos, é feito um tratamento prévio das amostras onde se faz uma
coprecipitação com dióxido de manganês, após terem sido adicionados os traçadores de 133Ba, 209Po
e carreador de chumbo estável. O precipitado é dissolvido com HCl 2Mol.l-1 e a solução é percolada
em uma coluna cromatográfica de resina tipo “crown ether” Sr-Spec fabricado pela Eichrom. O
rádio nessas condições não é retido, sendo o efluente recolhido e determinado por espectrometria
alfa após sua microprecipitaçao. O chumbo é eluído com solução de HCl 6 Mol.l-1 e  após  a
precipitação como oxalato, determinado por cintilação líquida. O polônio é eluído com HNO3 6
Mol.l-1 e depositado espontâneamente sobre plaquetas de prata em meio redutor.

Os efluentes são coletados, filtrados e acidificados. No processo de preconcentração são utilizadas
as quantidades descritas dos reagentes para o volume de 1litro de amostra,   para amostras maiores
as quantidades dos reagentes devem ser aumentadas proporcionalmente.
À amostra são adicionados os traçadores de 133Ba e 209Po para se avaliar a recuperação de 226Ra,
228Ra  e 210Po respectivamente por espectrometria gama e alfa. O carreador de  Pb(NO3)2 é
adicionado para se avaliar a recuperação do 210Pb por gravimetria após sua precipitação na forma de
oxalatos. A seguir são adicionados, 1 ml de solução de KMnO4 0.2 Mol.l-1 seguido de 1 ml de
MnCl2  0.3 Mol.l-1.  Com NH4OH concentrado eleva-se o pH para 6,5-8,5 e um precipitado marrom
se forma. A solução é agitada ocasionalmente por 15 minutos e deixa-se assentar por uma noite. O
precipitado é filtrado em filtro de fibra de vidro e lavado com  solução 0.1% de NH4NO3. A seguir é
transferido  para um béquer e dissolvido com  HCl concentrado. Dilui-se a amostra com água
deionizada para se obter uma solução 2Mol.l-1 de  HCl.
O 133Ba é analisado em espectrômetro gama em todas as frações a serem descartadas para
minimizar o possível erro devido a diferença de solubilidade entre bário e rádio. Caso seja
observado perda significante de 133Ba, deve-se repetir o processo de precipitação.
O precipitado é então dissolvido em 20 ml de HCl 2M. l-1  e percolado numa coluna Sr-Spec. Rádio
assim como bário não são retidos. Polônio é eluído com ácido nítrico, levado à secura lentamente ,
retomado com ácido clorídrico, depositado em plaquetas de prata e sua atividade determinada por
espectrometria alfa. Na sequência, o chumbo é eluído com ácido clorídrico, precipitado como
oxalato de chumbo e filtrado. O precipitado juntamento com o filtro é transferido para “vials” de
cintilação, dissolvido com HNO3 misturado com o cocktail e sua atividade determinada por
espectrometria beta de cintilação líquida. A principal limitação do método é o conteúdo inicial de
Ba presente na amostra cujo valor não deve ultrapassar 200µg de Ba+2 .

Colunas cromatográficas de vidro com 1cm de diâmetro interno, são preenchidas com 3g de SR-
Spec(Eichron), previamente contactadas com água deionizada sob agitação por 1-2 horas. São
percoladas então, 100 ml de água deionizada, 100 ml de HNO3 1 Mol.L-1 e 100 ml de HCl 2Mol.l-1.
Para regenerá-las, são percolados 50 ml de água deionizada, 100 ml de EDTA 0.1 Mol.l -1  com pH
ajustado para 7 com amônio, 50 ml de água deionizada e finalmente 100 ml de HCl 2Mol.l -1 .
Normalmente as colunas podem ser utilizadas dez vezes, mas teste de eficiência com solução
padrão de 210Pb e 210Po deve ser feito.



4

A amostra é percolada e são passados a seguir,  100 ml  HCl 2Mol.l -1. . Todo efluente é  recolhido
em béquer para análise de Ra. Na sequüencia são passados 25 ml de HNO3 6Mol.l -1 e descartados.
O  Po é eluído com 60 ml de HNO3 6Mol.l -1 e o Pb com 60 ml de HCl 6Mol.l -1 .

O efluente correspondente à fração do Ra é evaporado até 10 ml e adicionados rapidamente uma
seguida da outra, 0.05 mg de solução em Ba++, 5 ml de solução saturada de Na2 SO4  e 0.1 ml de
“seeding suspension”*. A solução é deixada em repouso por aproximadamente meia hora e filtrada
sob vácuo, em filtro de polipropileno de 0,1µ de porosidade. O precipitado é lavado com etanol e
secado sob lâmpada. O filtro com o microprecipitado  é analisado quanto a 228Ra e 133Ba  em um
sistema de espectrometria gama Canberra, com detetor de germânio hiperpuro modelo GX4519. A
seguir é transferido para um espectrômetro alfa modelo Canberra Alpha Analist para determinação
de 226Ra.

Preparação de “seeding suspension” :

Em erlenmeyer de pirex, são adicionados, 0.65 ml de solução de Ba com 10 mg Ba++ ml-1 e 10 ml de
sulfato de sódio 70%. A solução é aquecida em chama de bico de bunsen até que o excesso de água
se evapore e se obtenha um fundido transparente. A seguir é esfriada e os sais dissolvidos com 25
ml de água deionizada e 25 ml de solução saturada de Na2 SO4. Esta solução poderá ser utilizada
por no máximo uma semana, pois após este tempo se observa o crescimento de cristais.

A fração eluída do Po é evaporada à secura e os sais são dissolvidos com solução de HCl 0.1Ml-1  O
polônio é depositado espontâneamente em plaquetas de prata, em meio redutor à temperatura de
900C durante 4 horas e a determinação dos seus isótopos é feita por espectrometria alfa[5],[6],[7].

A solução eluída correspondente à fração do Pb é evaporada três vezes, com adições de 3 ml de
HNO3  conc.  O resíduo é dissolvido com 20 ml de HNO3 1Ml-1  e ainda quente são adicionados 400
mg de ácido oxálico e amônio até pH 6-7.  A solução é esfriada e o precipitado filtrado em papel
faixa azul previamente tarado. O precipitado é lavado com duas porções de água deionizada e álcool
e levado para secar  sob lâmpada. O rendimento químico é determinado por pesagem. O precipitado
juntamente com o filtro é transferido para um frasco de cintilação de vidro, dissolvido com 1 ml de
HNO3 6Ml-1 , misturado com o “cocktail” e analisado por espectrometria beta de cintilação líquida.
Foi utilizado para a análise um equipamento de Cintilação Líquida modelo Tri-Carb 2700 TR da
Packard, operando em modo “low-level count”, e usando “tSIE” como parâmetro indicador de
“quench”. Para que tenha sempre o mesmo “quench”, o precipitado de oxalato de chumbo é sempre
dissolvido com uma quantidade constante de HNO3 6Ml-1, contudo os parâmetros de “quench” são
sempre verificados durante as contagens. Aproximadamente 20 minutos antes das contagens, as
amostras são deixadas em repouso dentro do equipamento para permitir sua refrigeração e em
seguida são contadas por 200-1000 minutos até que o erro estatístico das contagens seja seja de 1 .
As condições de contagem, calibração da eficiência e determinação do background são descritos em
[4].

Na figura 5 são mostradas todas as etapas do procedimento analítico, incluindo a regeneração das
colunas.



5

dissolução

coluna

eluato

Fonte de Po

eluato

eluato

coluna

coluna

Fonte de Pb



6

Para testar o procedimento analítico, foram analisadas 2 amostras de sedimento, IAEA-135, IAEA-
326 e uma de solo, IAEA Soil 6, onde apesar de algumas etapas da preparação das amostras serem
excluídas ou modificadas, o procedimento é considerado válido por se tratar de matrizes mais
complexas que os efluentes. Na tabela 1 são mostrados os resultados de atividade, rendimento
químico do traçador/carreador, e os valores das atividades dos padrões de referência. São mostrados
também os resultados de 226Ra, 210Pb e 210Po em seis amostras de efluentes da INB-UTM-Caldas e
os resultados obtidos pelo método convencional de copreciptação seguido de contagem alfa e beta
totais descrito em [1].

As figuras 6 e 7 mostram os espectros alfa do 226Ra e do 210Po cujas fontes foram preparadas a partir
de 5,0 g do material de referência IAEA-135.

De acordo com os espectros, com os valores dos rendimentos químicos dos traçadores e com a boa
concordância entre os resultados obtidos e as amostras de referência, o método pode ser usado para
o controle de efluentes, em amostras ambientais e biólogicas necessárias ao controle ambiental ao
redor de uma instalação nuclear. A grande vantagem do método é que o tempo requerido para as
determinações dos radionuclídeos numa amostra é de apenas três dias e os resultados são
concordantes com aqueles obtidos através do método convencional. O 228Ra, caso esteja presente na
amostra, poderá  ser quantificado determinando-se o 228Ac no mesmo filtro, através de
espectrometria gama utilizando se o fotopico 911 KeV. Testes com essas amostras foram feitas e a
Concentração Mínima Detetável no filtro é de 0,08 Bq. Este limite pode ser melhorado
aumentando-se o tempo de contagem e o volume da amostra. Pode-se também fazer contagem beta
do filtro, após dois dias da precipitação, em contador proporcional de baixo background, onde
provavelmente serão obtidos limites menores.
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IAEA 135 76,00 24,61± 2,7 BqKg-1 23 (20,6-25,0) (*) 67,11 46,34 BqKg-1 48 (42,2 -54,1) (*) 22,64 53,46  2,23 48 (42,2 -54,1) (*)

IAEA 327 86,70 33,55±3,8 BqKg-1 34 (32,7-35,0) (*) 60,00 57,76 BqKg-1 58,8 (53,9 -63,7) (*) 61,05 56,53   3,11 58,8 (53,9 -63,7) (*)

IAEA Soil 06 57,10 75,29± 9,5 BqKg-1 79 (69,6-93,4) (*) 76,30 85,47 BqKg-1 Não certificado 76,79 82,32  3,88 Não certificado

Ponto 014 63,50 0,039±0,008 BqL-1 0,03 ± 0,01 (**) 82,40 0,013 ±0,003 BqL-1 <0,02 (**) 30,72 <0,01

Ponto 022 80,00 0,124±0,03 BqL-1 0,11 ± 0,01 (**) 71,72 0,037 ±0,007 BqL-1 0,04 ± 0,01 (**) 67,08 <0,008

Ponto 024 60,30 < 0,02 BqL-1 < 0,02 (**) 68,29 0,026 ±0,005 BqL-1 < 0,02 (**) 64,57 <0,002

Ponto 025 76,80 < 0,02 BqL-1 < 0,02 (**) 68,80 0,030 ±0,006 BqL-1 < 0,02 (**) 28,32 <0,004

Ponto 041 80,00 0,155±0,03 BqL-1 0,16 ± 0,01 (**) 79,70 0,027 ±0,005 BqL-1 0,04 ± 0,01 (**) 66,02 <0,003

Ponto 076 87,00 0,033±0,006 BqL-1 0,05 ± 0,01 (**) 89,80 0,039 ±0,008 BqL-1 0,03 ± 0,01 (**) 45,2 0,023  0,004
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